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0 0100 

 0 ع( ثلاثا ءزج])ه ال د

 جيب| ىداهلاءاعش حرش ىف « ضايرلا مين نما ا
 نإ بدمس « ل_طامااملاعال « ضايع 2265

 3 حئادملاعاوناب وهىذلا « لئاضفلا ل

 ندلاباهثدجأ انالوم # ىرح ع

 هللاهدمغت ىرمدملا حافلا
 7. جا , 8 2

17517517511 

 يل

 1-0 5 ىف هنكسأو 08 هجر

 هان سدارو
0 

 3 ا
 همركو هن 00010011

 ا ا 1 ا نبمأ

 000 اا#1أ#1أ61161#171#
 8 ىلعل اهشلاح رش هثمارعو

 0 ىلاعتهللاهجر ىراقلا
 2201 أذ | | 1١١
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 (ةيررمهملاةيرهزالا ةعبطملاب)
 (ةيرجه سول هنس)
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7 1: 2010101000 5 9 5 0 20 7*0 2*0 ١ 

2210101 10/0 1/ 



 هيضرالاة ركلاورهشلا نملايل تالثى ضمد عهدالاا رك ىمسال ىميلالاق(سمشلا سحورمملافاةشناىف) «(لصف)و
جحسسسسسسسلآ 13131 20 ل تصااا ا واوول

 كج

 ةئامرادلةعدم ربك أ

 هل نموهم نيرش و
 ناتكلا ىلب هناهصاوخ

 نءن وهرهسؤ كل رئاذا

 امأو «2©لرتاذا محلنا

 ىلقسااوىولنءلا نيملاعلا
 ابيف لعحجهللاناو

 ملاعلا حالصاصاوخ

 تاينلاو ناويحلان-ه
 ىلاعتهّللالاق) ندعملاو
 ع (ةعاسأاشب رتقأ

 برهلاةباغ تيرق
 ) رم سقلا ق-ثكناو)

 هولاس ةرغكللاناىور
 هءارقدديؤن وقكنافدنآ

 اوربناو) هلوةهنوقي و
 هزد>*ءم ىأ 6

 نءىأ (اوضرعي)
 الو فقيو) اهب اال
 مادىأ (رمكسمرحس

 | عب اننوتان" الا فدارتل

 ىلا _ءتربخأ) تازحعملا
 ظفلبهتاقثنا عوقوت

 بج فىأ (ىئاملا
 زوكالو ةقيقح هةقحت
 الب زاملا ىلاهفرص
 هنأ ىل_عول-جوةرورض

 هناوةمايقلا موك
 هعوقو ىةحمل ىذام بريد
 ضارعاو) لبةثسملاق
 ىأ (هتاأنعةرفكلا
 مهضارعأاب ىلاعترمأو

 لدياماذه وهن انآنسع

 رو ه5.ال هنافهعوقو ىلع
 (نورسفملا) عجأ ا ذهلف ىأءاقلابةح.حصةخسن ىف و( عجاو) هت لبق قيقحلا ضارعالا
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 كا 2 6 د ا 97
 طاع زك ( منا نحرا هللا مد ) 20
 ىشب مو هيلع ىلاعت هللا ىل_صهن زجعمرك ذةفىأ ه(سمكلا سد>و رمقلاقاقشناىف لدف):

 بنعم ناك اذه هنادبق أ ساكبو رغللاهري_منعسمشلاعنمىفو يت قاف عجو هلرمقلا

0 رخاا قرص ق او ىلعةصقىفىت "الا سمكاادرهانعهىفو ءارسالاةصق
0 

 ديربا!لاعملا كلذ ىلءرداتلاناه مدت ١ 3 ع

 قنيمفافهلعج وهقثعقو ىأرمقلا قنا هلوقوةءابصالا تل ثيحواغل أ اهرخ ىف لسو هءلع ىلاعت

 . :عملانال قون مسعملا
 00 1 5: ى لال لب ع

 اذافهلوةونآ رقلادءذكي وماثتلالاو قرخلا لوةمالهرولعلا مارحالا نا ةفسالغلا لوق ىلع ىنمههنااولاقو

 مئادىأ(رمتسم >-اواوقي واوطرعب هنآ اوربناو) لوقو ناهدلاك درو تناك-فءامسلا تقشنا

 نيحيدعلاىف !بوهياع ىلا تهّثبا لص هل ارمعلا قاقشنا تدثدقو هل ف ك> اذا ل. ارمأن م ممكتوأ
٠. 

هلوقب راشأ كلذ نامب ىلاو ةرادعلان هةءاج هي ريخأو
فاب هقاق ثنا عوقوب ملاعت هللارسخأ) 

 ىهاملاظ

 كَ

 فلل 'و ئ!لانمةنمل اوباةاكلا نيب ن رعما ا ةعا_جلا وةنسلا لهأوأ ثيد 21 بابرأىأ(ة:للا لهأو) فل_لانمىأ



 ناىرصبلا ن-لا نءامهريسغ: ىف ئسذلاو ىدنوا>لا لق: دةفرظ:نورسقملاع.جأ ىضاقلالوقىف ىكاطنالالاو (هغوةوىل
 0 أ 8 0 ىد 0 3 0 يعم فالحل امناو ةسلا ثيداحالابمققحت ىلعاوعج ع نير فملايدارأ هنابهعفد نمي و ىهتنا ىذ مدقا ذهن ااولاةنيرسسفملارثك أوءريسفن فلات ث الا وأ اذكو 1-هل يلا
 هلل دبع نجار ىوذاقلا كي ا ا 2 2 0 2 ىف هزاح م سلفا انال(هب نه) ىفا_غلا ىلع وأ ىأ (ظفالا دم نبن مح انربخأ ) أ
 (ىز ورا ن:ليدالاانث ىدر واللالوةاودر وهراكنازويالرتاوةمهنا ىلا عتهنلا هجر ىبسلا لاو ىغاملا ىف(هعوقو ىلع

 ءاتلارسكب (ىريرفلا ||: ريسفتتلا لهأن مدل هلئمو ةن-لا لهأن م الا عاجا قرختال ىهوتلا لهذه ىلا تدلل نتاامفو دمتم | د انسلات# ءارالادحأ ى دل عقوولهافىثندس ى عمى لد وأن هفالخ ىلع روه لا نأ
 ماما 2 ندهامد> رحو همم ”تاريه:مةقافنا ةنودملا حارشش ض»د نع حامي رغلا نموروهمجال مهضعد 00 يل اي اا ص محل دتوهر غليقوءارلا عفو 3 1 و ال هع ور و وأتلالهأن م

 3 ث 4 6 : نإ 1 و يي 1 لوم راو>قمهواهور)ذ نذلا لاو نانونودوبلا ه6 يا ثأاءثهقنلا 0 8 | موج هل ايس -: ىرصي ددم ةمسأك هج ا ب نيب وكب لهو هالاقثك ريغ نود هنورت ىت> 5 ةبارق اهرتاواهومتارذاسفنوةوخأ :دئاملا ن : ناتنك شيل ل ا وهوت:ددشملاةلمهملا لادلا رمقلل لهفكيدنل ىنارمقلانانوعزت هللاقف هنرظان 1 هةقراطب ضمد رضحأ مال. الاءاما عل جهلا
 ا 4 أ كا اقل فا تمر مفسد فال افلا مور

 هريعودذ# ءىوردذءءس . اولا مد .؟ ولأ طا ايل ا لا .

 7 اة 7 ١ ا( 2 5 د->) لاو «ةدسن طب_طوهناب مدق#(ىرب رفلاانث دح) لاوهتد_ذ ناين عممدق# ةثسلا ةالا هلجرخأو 7 6 باي مد .ةج قارعة :ت ومس روان (لست فال

 تاك 7 ن-ع) هلبقلل وعملا مان ز ىبدد سهو ىدسالازب رعلاد.عنبكللا د .ع(دد_سهانثدح) لامروهدم ا

 مالعالاد_>أ ةينيعنبا لاةنملامو نبرشءعونامةنسىفوتوةثسلا بتكلا نا [هنعىور ظفاح ماماوهوبرقعلإة بق ئأ(نايفسو) ثيدحلا تناك م>رلا نزلا هللا مسب ةبسسنلا هذهلو أ ىف ناكول ميعنونأ لاو ةرصبلا ثدحت در 53 ىفنيةمؤالاريمأ حاجحلا أ نيل دنرع نيل دنرمسنيلذند |نيل-بعرمنب لب رغم نب لب رسم ني دهر سم نيددموهودهرسك

 (ر.ءمىلأن ع)ىخنلا نا؟ةنس ىفونوةعسلا هلج رخأىذلا مالعالا دحأىف وكل اىلالفاد يو.أ ةننيع نب( نايفسو) مدقق ََك
 ىقفوك ىدزانيوبملا حتمي نانا ىخنلا مقارب نعزمتجرتونانلاناويميوينا اس عالازعإ مدعنإك ءءاموزيعستو
 (دوعس نبا نع) مرضت هلل يفرد وعسل نع نيعلا نوكسو نيم ملا عّفب وهوىفوك-!!ىدزالا( رمعمى أن ع) هتجرت

 ةفاساك افوتوم ىأ دهعلاو هبايحو هنامز فىأ( سو هيلع ىلا عتهَنلاىلصدتلال وسر دهعىلءرمتل | ىكثنالاق هنعىلاعت
 ىراخملا نع ىضاقلا ةسمايقلاموب هلعدنوك.سهنا لوق» نهىلعدرال رك 0 هر غو سو ماعلا ىف زك ىتعملا انما

 2 ىراخملاهج رخأدقو 0 ردسدملا ىلعهياضتناو نية دارملاو نيت عطق ىنعمتلمهملاءارلا نوكسوءاعلارسكي(نيدقرفإ)

 لا م يح ا قنا نعم
 ىّذمرَتلاَو إسم هنع لقاك هتحتال هنعالصغنم هنلب اقم ىعمهنودو هبصنوهعفر زوحي فوفو سةبقوأوأءارحل باو
 نيتقافىأ(نينت رد هنأم زىأ( ل وهيلعىلاعت هبا ىلص هللا ل وسر دهع ىلءر تلا ىكنالاه) عي نسحىذم رتلالاووىبا-ذلاو

 ري ثيدحف اظةلو نيغصن ىأ ةمجعملانيشلا سكب نيدتش ظفلب نيحيحصل |ىفو نيتعطق ىنععر عنبا نعىذمرتلا داو رىفأك

 ,لد.لاوإلاو تنل ل صفاذا عصأ ذل الاةيدقو تلق هلا ليدسىف ل:اق”ةثفاتقتلا نيمدف ىفدبآْىل ناك دقىلاعت هلوق هنموهنمعصخأ

 نيماعلا برهتدجلا ىلاعت اوقف ينةجابكعصفاس يكرتلااذهلثميف



 اودهشأ ىنعملاو راك. :الا لهأ م هتافراق كلل باطخهنارهاظا |(اودهشأ) ةشنمءآراملىأ ( لود يلعىلاعت هللا ىلصهللا لوس رلاقف)
 نبان ءنيح.دعلااىفىأ (دهامهاورفو) ىمأ نمىدعد نماوريخأو قزح عم ىلءاودهشأ ىندملان ني نمل باطل ا وأ قوم ىلع

 ىع هلوق ةدايز ةخسنىفو( ىعن فو سعالا قرط ضب ىفو وهيا عىلاعت هللا ىلص ىنلا عمن و) هلوقةدازدوعسم

 . 2 و01 اج دز >.- افا اا ساكس نع تالت : :1 لو: صراخ لانك
 هد مهتلالوسر 0 9 0 5 0 1

 حرصل لهن 4 ء؟ناككلذو

 هقلا ءههللع ل ١ 2 هني 5-3 ىشسل ا هر هسد : --ه 3 1 3 م 9 8

 _تودهءلع ىلا عت هلل 1 0 روني رذرمقلا ىشنافاولاقامهيطعي نا ملأسف مناولاق اونمز 2 ناهدارخ ةكمهتلل ناك

 هللا ىذر سا ءعنيا نعءانولا فىز وحلا ناد از 11 لك كاذواود انا 0 اب ىداني

 موال هوبلطام عوقو 7 وير قر م لعاوذهشأىأ ةاقعلاح ةوقالم مأعقو 0 واهب مع ىل اعل عل

 اهبدارب تارا ناعهللا ةثاغابات هك ىف مقلانب ءالاقنيهرم ىتشنا هنأ لم حيد ىفو دحج و 1

 قمنا ثيدحلاف هلوقك-فناوعالا فاماو لاعفالا ف لمعتستامرثك اوىرخأن ارعالاو ةراتلاعفالا
 تبدرق ن نعهيقام أت ونيترمعقوفاةشنالان ا معز 'موضعد ىلعاذهىءا ون دق :ىأنءةرعر مقلا

 ان ن لستلا عمو و١ ني>.يحصلا قدوعهنبا نعت ورىلا(دهاع اورو 5

 ىقد-_+أ هاو راك( شعالا قرط ض»دفو) هربغ نمءعمد لو كاذدهاش هنا ديف ةءااحت ل( مو
 ىأ مدلا ناهي ىعامةرثكلل اه بش يمسةمول-_ه«ةعقب مسا ن ونمريغو نونم ( ىنع) هاوق دار زبه دغسم
 ىمخللام ّ ثهنبا هلاقةلزانريغمأءامسأ ةلزانأ لاقى ءاونأ اذا اول لاقي واس لزاما افلا يو قارن

 أمهمدب 1 ا در ليتوتك ليقف ناقتنالا لك ىف -اءاورل تق: خاوةروص#ملا حرش ىف
 ملسو هد هلع ىلاعت هللا ىل_صهنمكلذاوءلط نيذلاوءادب وسلا ىلع ىرخأو سد 5 ىلأ ىلع هنمة قش لمقو

 نيدوسالاو ثوعبد- .عنيدوسالاو ماش ه نب صاعلاو لث او نب صاعلاو ل- هج أو ةريغملا نيد أولا

 هنو رناكم 00 ل عوكل ف تاراوزلا »نعوم ارو كاطع

 هنيعن لو نامال_سنبةم_ةلع نيهللا دع نب سدق نيديزب ن(د وسالادوع_بمنب|نعأ ءاضنأ» اورو 5

 ,ةكعمهو ناكقاقذنالا
 لا و رحانا لعمق

 هنأىلاءامي!هيفوةنيدملا
 ةيؤرلابةيضقلادهاشر مل
 ةياورلابهيلاتلصو لب
 عب , رأنءاناك كاذذاهنال

 )م هاوروا)ةنيدملابسهنوأ

 دلل ذا ثيدسحلا

 دوعسمْنب| نع اضن ||

 دج هركذ امكىأ(د ىسالا

 اذ_ه دوسأو دءشلا 3

 نعءئىو رز يلج ىبأت

 هنعىلاعت هللا ىذر رع

 نيو رعملا نموهودوعسم نبا نعءهباو هرلا,فورعمنيعب 0 لارامكن نموهو هنرهشأ هللا هجر فصملا هل مهريغو ذاعمو للَكو

 ةردعوة->> نونا
 ليج نعي ليحل ا تيار ىد >)دوعسمنباىأ (لاقو) نيعبسو سن ةنسىفو ةدايعلاةرش ؟ودهزلاب

 مذلاو اهحةفوءاقلا مطب ى هوأم ههمد امدعبلهيثعطقوهيشقافىأ( رمقلا ىج رفنيب) مدقتام ىلع ءارح

 ةح رقلاو فور-غءللةفرغ ع اك ل_صاخلارادقمللمغا بوث ول رسكلابوةرملل حالف نالمإوأ

 ىنأةصتو نيثجر هذا نيةعطةلا نمبر هاظااذاهسفن :جرقنملان ءعهيزوجشف نشل سو امءاضقلا

 يرعلا نمهعامسوةكر غدتءارقفحاجحلا عمو رع

 لاقعءلا لدك جرو هلر 0 مالا نمسوع_:لات ةاضاعر

 1 ني( قو رسم) ل الدلا ىف قويملاه رك ذاك دوع_ىمنبا نءىأ(هنعء)ر كذامىأ (هاورو)روه-ثم

 ىأ(هنا)نيتسوثالث :هنس ىف ون هنأو هجرت تمدد نم_عباذ اارام 5 مقرر !اىنادم_هلا عد الا

 ىلص ىنلا نوذعن (5 ةثدكىأن يا مك رح شل رقرامك ل اةفداز وةككناك ل. دوعسم ناو انقل |

 وه لمع سو هيلعىلا عت هللا ىلصىن ااداد-أد- -أوه رجح ن لاو ملسو ه_ءاعىلاعتهللا 00 6 ى

 هقاقشت اىأ(هنا 033 5 مسم)

 اهمسا بهومأن أ هلع ل-_,ةوهمال لسوهسيلع ىلاعتهلبا له ىتادج بهودحأ) !|ءاور اك( ةكع ناك
 6 هذع
 نيتك صدقوالا نا نيباسنلان 61 | ل-ةيلو لرد -ه نب ةرع نب ص -ةوالا د هك 1 0 4 9 /

 و "ع تنيىماس_لطا ادعم[ ناباض [سقعتوهمال__اظا ا د_ب,عدج وهل-.ةوة_ثكىلاب ى (دانو) : ق

 نيئايلف نآ َن رقلا تح 9

 دوعسم نباىأ (لاقو)

 ىج رفلب لا تيأرىح)
 حمفنوءاقل امضب(رمقلا

 ىأ (هاورو) هيمةاقىأ
 (هنع) روطسملا ثد دحلا

 هنع هءاور ف قورسءو
 نبا ةمحعم نب ث5ودحومن وكسق فاك حقب( هكرك نيا كر حس شد رق ةرافك لاقف)

 ىنلان وك رشملا هبشف ىرعشلا دمعوةيلهاملا نيد قرافوأاميدق هلاق لجرمءاةشكوأو م ٍل_سوهيواع ىلاعتهنلا لص ىلا نونعي

 ىنكيةعاضرلا نممونأ ناكوةشدك ى + تةءاضرلا نمتخأ لسوميلعىلاهت هللا لص ىذ التناك لو ؛لوةوهب سو هيلعمل اعتهتلاىلص

 ةشبك نابنونك: همأو هس“ ؛| عج نم ةع اجنا مهضعب رك ذوليقك لذ كي نم همالمدا ل | يف نأك ىلب ل قواه



 نم غلسال هناف) رحلات قوك:ويعلىأ( روقلارحسناكن ا اد نا) لهح وأهناليةموقلان هىور و( مهتم لج رلاقف)

 ءاحىأ (اونأف) فاقثنالاىأ (اذهاوأر لهرخ آداب نم ك.:أب نماول ئساف)اهعيج ى أ (اهأك )اهلهأ ىأ( ضرالا رح ناءرحس
 ه 2 اوأرمهمنامهوريخأ )شب رقنمةكملهأ ىأ (مهولأف)رخآدلب نم مهب
 سس _ ب _-_-_-_-_-_-ب-بصسب|]7أ|آ|أ أب

 نيثرحلا وهوةعاضرلا نمهونأهنا ليقواضب [ةشنكى اب ىنكمارعنادحأ لةيلو ىحرز لا ديز نبا
 اداد_جأ لسوهيلعملاهتهّللا < هلا سدبحنيارك ذواهبىنك ةشدكى مت تذب هلو ىزعلادبع
 ىفو هلضماغدح هوءفادحأ اوضغاذا مهتداعن منال ءولاؤامناوكل ذب اونك-: همأو هيبأ لبق نم
 ىنلامهغلاخ املفر ومعلا ىرع_كادبعوناثوالاةدابع فاشرقفااخةعازخ نم لجر هنا باسل
 فائمددع نيسهوةينك اهنا سوماةلاىقوثلذ ىقهمو مش م#تطآ ض ريهو لو«. عىلاءتهنلا ىلص

 هصيقش هناودارأل اح لك ىلءو سو هيلع ىلا عت هللا لص هتعض رم هردعل !ةمياحدلاو ورع ةينكو أ

 رحسناكْن ااد-#نا) لهج ونأهنال قش رق رافك نمىأ(مهنم لجرلامةلاؤرش كلذءدازف

 ىأ (اهلك ضرالارحس ناهرحس ن ه)ئثش لصبالىأ( غاسبال هناف) هقش مك! ليخوأ هقثنيح(رمقلا

 ىوعقو ىذلارمالاو أهةثوأر مقل ىأ ( هوأر له ةكمرب غ(رخآدلب نم كت أي نماول ء-اف) مهلك اهلهأ
 اوأر ل_همهول أ (اولث_ف) اهريغنمةكم لهأىلعمدق نماوتأى أ( اونأف )ا ذهاوأر لهةخسن

 رمل ونش ورلا نيب هيدشتلاؤمهتي هر ل مىأ (كلذلثماوأرمهنا) مهولأسال(مهورم-اف)كلذ
 ثددححلا لثمىأ(هودغ ءلاحضلا نع) هّثجرتمدقت(ىدنقرمسلا ىكحو) ىكنملارمقل اوهو دحاو

 رمقلاق امنا اودهاثامل شد رقل(لهجربألاتذ)هوأرام ف كاحضلا ىأ (لاقو)الوأ ءرك ذىذلا
 ةيحانلا ىنعءانهوهو نوكسف مذدوأ بمد ىفأ عجد لاب( قاف "الا لهأىلا اوثعباف) هول ٌةامدعب
 ماكحا هل ىرااربغلا ىتذالاو رمل قذالاو هو ةئيحلاءاملعهندباك سمشلا عاطمو كلا نمرهظامو

 كلذاوأرأ)لاوفرعي ىأ(او رظنب ىدلا مين ماولث_سلدالبلانمك رواج نملاان اولسرأعملاو رخآ
 مرمأ م-هليخ مهنالمدرب) مآ ةكملهأ آرام ل ؛ءاودهاشواوأر له: ىفوةيماهفةساةزمحلا(العأ
 ءاقلاو (اةثنم) هنوك ةلاحرمقلا ىأ(» وأرمهنا قاف "الا لهأرمخاو) نينو ذر اظن ى>ةخسذىفو عقب
 هلاح ىلع بهاذريغ قاب ممادىأ( رم رحساذهرافكلا ىنعباولاقف)اوريخ اف مهول ف ىأ ةحيصخ
 وهولطاب هانعم:ديبعوأل او هلتفَدد_ثوهو ل_.ارارما نمىوقك وأرورملا مهءاهنلا رغم
 وققيةعداتتملا تأ الا نم هل مةردصامىل ا ةراشا اذهنالرمث مهنا اولاؤانمئاوةغللا تسد عد

 عقوىتلا ةلءالاد_هدرمتس ملهقاقثنانافهولانامت أ: يملا ذهالولو ىذاقلا هيلا راشأك ضد رثأ اهضعد
 سدق نب (ةمتاعدوع سم نبا نءاضيأءاورو) ةاحنلاهققح[ك عوذللو ص +كلاةراثان وكب اذ هوابيف

 ةنسقونو م سوهيلعىلاعت هللا لص ىنلا ةايحىفدلو ل للا ىداتلا ريبكلاهيقغلا ىخنلا كلام نبا
 اةورسمو دوسالاوا دهام يىنعن ( ةعررالا ءالوهف) كلا بتكلا ىفةروهشم هنعةياورلاو نيس نينا
 دقو) لاقفرخ آاةيرط هلركذ مثهنعهللا ىذردوعسهنب ( هللا دبع نع) ثيد || ذهاوور . ياك ةمقلعو

 ربل هنال هلةعبانملاك هريغةباور لعجودوعسمنب| ثيدح مدقو(دوعسم نيا ءاوراك دوعمنياريغ هأور

 ناخيشلاهياعق فنا ا ممىهومريغةمئالاا هدم ةءاوةحصل اهءاغفاهدنسةءاور قاةكنالا ثيدحو
 هتحصب عوطقم هنالاةوهريغىلعن اخيك اهيلعقفنااماوح جر هريغو حالصلا نباو لبنح نيدجأو
 وا و ساءعئاو سنأ) هانعمل ارظنع_كاريمضداعأودوعسمنباريسغداو رنمىأ(مسم»)

. 
 مدسشدسسالا

 قانا نمرك ذاك ىأ(كلذ لثم
 >-و) نيقرفرمسقلا
 (ءو- مرو ةونلا

 فالّخا عمماذعب ىأ

 ئأ (لاقو) هان_:مىف
 أمدق ىد_:ةروسلا

 ةخسنىفو (لاقفإدا اور

 اذهلهح ونأ) لاق

 نه عونىأ( زحس

 ىلا اوةعداف) ق الدال

 كى (قاف”الال--هأ

 فال_ةخا ىلا متلسنب

 فال ازيس>ىف عالما
 اورظنتىد>)قاقثلاو

 اموأىأ(المأك لذاوأرأ

 كلانه كلذك كلذاوأر

 قاف "الا ل_هأرمخاف)

 ئأ (اقثذم هوأر مهنا

 قفقاق_كنالا فاصوب

 رافكلا ىعل (اولاقف)

 ىأ( روم رحنا ذه

 رارمتسالا تعن» مئاد

 لئازوضاموبهاذ وأ

 ثردحلا ىأ(ءاورو)رامو
 دوع.منيانع)قباسلا

 سدق نيا ىأ (ةمقاع

 ىف دلو ىسخنلا ىئثيللا
 ةالصصلا هيلعهتاوح

 ن-ع ىورومال_-لاو
 ىلئاك ماركلاهباأ

 نامثعو رعوركب
 ءالو_هذ) مهري وو

 ره»م4نعدأو راسو ذو ىل ءدوعسم نبا نعمهلك هو ور ىأ(هللادبع نع) ةمقلعو قورسمو دوسالاو رمعمو.أ و اده اك ىأ ( ةعب رالا

 هاورنمىأ (م-مم) ةناو رلاما_هىفاذاثوه سلف ىأ(دوع من اهاوراك لةءاحصلا نمىأ(دوعسم نءاريغداو ردقو) ربدتك

 لو ىو رورمذح نع اعهجيمقنامميعأباكرد, ل ناوامهوام معن اخ كاهاوراك (ام معلا هللا ىذر سا ءنباو سنأ)

 ,يذدرتلاو إصماو راميفىأ( رعب او) ةجح عاجالابة اح لإ



 هحرذت ىف رعبال ىلا لاق تلاط ىلأ نبا ىأ( ىلع و)لئالدلا ىف ميعن ىلأو متاحى أن ياو ريح نيادتعام ناهءلا نباىأ(ةقيذح 9

 ءاحلا حتففءارلا نوكسف ةزمملا حتفب (يوحرالا ةقيذح لأ ةداور ن «ىلعلاققف) هنعىت بل اود_> هاو رامىلءىأ (معط 3 ريمجو)

 0 رالاةخسن قولا فاو ىذمرتلاول م هلحرخ أ ناكمىلا ليقو ناد مه نم ةليبقىلا ةبسنءأرفتر وسكمةد> وفن ههملا

 لوةءاذه (رمقلا ىثنا) لعأىلاعتهللاو مدقتام باوصلاو فيحصتامهالكو ىلا لاقءارلا لدب ىازنىرخأىفو ةنك اسماردعي
 هللاىلسهنلا لوسر عمنحتو)ةياك-حلادارأو أهلى م.سمالاكىلءاماةفطاعل اواولا,ر ملا ناو ةخسن فوده ولا عتهلا رك ىلع
 ةمالعوةرهابةزجعم ىأ (هنآمهي رب نا سو هياعملاعت هللا ىلص ىننلا ةكم ل هأ لأس سن أن عو)ءاندهاش دقو ىأ (ملسوهياع لاكي

 ىد>)هحر كت ةخىفاكنيتقرقىأ(نيةمرمقلاقاةشنا مهارأف)ةلاسرلاو 5 ةهومنلا نهءاعداام قدص ل ءّةرهاظ

 01 2 ا كغ ا يا ا اا ذ 1 1 م م ا بم . ( 6

 8و (ام-يءارحاوأر

 راكم راسن ىلع ةكم نم

 رسكبوهوىنهىلا امم
 رصقيودودمةلمهملاءاحلا

 فرص الو فرصيو
 أطعدقو كذبو ثا و

 ةجرخم اهريغوةسلا بتكا|ىفاهلك تاياورلاءذهو( منعها ىذر مطمن يمحو لل ءوةفيذحو
 نبة-ف.د->هيأور وىدمرتلاو دم حت ىفر عنب اهباورو ني>هحصلا ف سا معنباو سن أ ةباورث

 (ىلعلاقف) لاقاذلو ىومبلاودجأ د: ىفني_علارمدكب عطمناةياوروا هرب غو لئالدلا فناميلا

 وهو ةسنلاءابلءقةد>ومءأ وة-تهوتفمةلمهمءاحوةنك اسةلمهمءاروةحوتفم: زم نادهه نم

 ةيلاح هإ-او (ل-سوهيلعىلا عن هللا ىل_صدهللالوسر عمنتو رمقلا قثنا) نير وهشملاتاقثلا نم
 نمهش دحو مل_سوهيلءىلاعت هللا ىلص همد اخ (سن أن عو) مدت نمالهعمناكن هو ىلعل نأ ريم ضو

 هللا ىذر دوغسم نبا ثددحنا> جرم نماذهو ءلاذ ذا: ملوهوتهقوةئداحلا نالةءاحصلا لسرم 0 ا لاق ءارلا

 ةمدةءاهئأو رلافو هوأرامري_غةزجعم(ةبآ لسوهيلعىلاعت هللا ىلص ىننلا ةكم لهأ لاس ]هنعىلاعت 2 : و 1|

 - 9 0 1 يلا 0 1 - 01 3 4 0-06 1

 امونيدعطقلا نمي ىآ (اههشيامءارحاوأر ىد) ماك نيقصنو نيدعطق ىنءعامهوا4ديماللانْنيدَعاَ ى 0 : 0

 مدواح حتفدوةدودمهزمهونيتامهملا ءارلا عئفوءا< اريسك,ءارحو اهقذح ةخس: ىو ديك 5 0 0 0

 هنالادو ىفاسملتلا هلاقا ذك هيةدمعتي ل_بوهياعىلاهت هللا لص ناك فورءمةك؟لمجوهورصتلا 9 00 دا

 ىباطخلا هلاقافاًدهتفرءاذاةغالا لهأنمدريغهرك ذاسماذهو م ةلرالو لردع و ثنؤنب هركذي || 0
 هنول يو دودعغوهو هنو رصقي ور وسآكم ىه هواحنو> غي تاطا غث الث ءارح ىف نوطلغب مما نم نسخ يل ع

 لام ثالدب ره-ةلانملديسصلار( هقاقشن انيتمرم-ةلامهارأ) سنأنعىأ (هنع:داتةنعأ| اب

 هناوقاق_ثنالاىفال ةءارالافددعتلان انما ةباسهانلقامىلعليلدةراورلا هذهىفنيترعمد-ةتفوأ| 1 1
 .٠ 0 ع - 3 . 5 8 0 ع 0 -ءعلمق جاد

 لاعفالاو نامزالا ف تاراال_صأنا نمليقامناوتهبا اورلاهذ_هرهاظا رظنن مهيلا بهذا نبد م 0 ل

 نيتةلفو نيةةرق ىنءمو هانعذ ىناثلا لية نماذهو رثك ألوالاونايعالاف نوكتدقامناو 0 داس 1

 هاوعدكر ك ذاع ةغوهنموهسمهددعت ىلع عاسجالاه 5م وظنمىف ىقارعلا ظذاحملاى روعدوأ| 0 3 /-
 قاقنا مهار 5 ده

 هرتاوت ا هنز وحلا ماما نياهّنلا دبع ىنأ مالك ىقاعدجو ىءاريثك اهمعتشنفةل سلا هذه ىلا لاق نيتمرمقلا

 نايعالااماولاعفالا قف لمعت تامرثك اوةراننايعالاوةرانلاعفالااوبداربتارملان اهيفوامالك رك دف ناغهللاةثاغا هباتك ىف اهركذ
 طم نم ىلعاذه ىنخاملو نية ةلفو نيقش ىأن بث رم لسوء عا عىلاعت هللا ىلصهنلا لوسر دهع ىلع رمقلا ثنا ثيدلا ىف هلو ةكسف

 عقيم هناو طاغدهنا هتريشو لوسرلا لاوحابةربخ هل نمو ثيدحلا لهأ لعبا اذهو ننامز ىفةرمدعب رم عقو قاقشنالا نأ معز املعدي

 باةكبهتعجاردقورتاوةمكلذ ناو عاجالابن يم ىناهنأاهمظن ىتلا هتريسىف ىقارعلا ىحيشلاوو ىبتن اةدحاو ةرمالا قاقشنالا
 نين راب نيتقلفلاةدارانا ب اّمكلا ف نيباعءاقتك !باوملانعضرعأ هلءاولوقأىلءهءاوجدرب ملف مقلا نبا مالكه يفد ترك ذو

 ددعتب ثيدحاءاملع نم مزج نم لءأال ىلاف نيرعالو-كثناهلوقب قاعي عاسجالاب هلوق نظأو ىفالق_.علا لاو باوصلاوه

 فرم ذيالو ف رصغبىأ و اذه تاباورلا نوباعجمرب دجال يذلا اذهو نيمتافدا ارآن يمرم لئاق لءلو قاتلا

 رهقلا مها رأ)سأ

 وأ نيق-ثىأ(نيترع



 نباىأ (ةبتعنبهللادسغن هللا دبع سابع نبا نعهاور و) ىلذودلا ىأ(د# نب ريبج نب ناودهم هب | مادمنب ريبج نعماورو)
 نءءاورو)لءلاروحنمناكوزي زعل بع نب رع لعمهعبسلاع ءاهقفلادحأ ى عالاهيققلا وهودوع م نب هللا دمع ىنأ داودوءم

 ,./ مامالاوهحتقفمضب( ىملسلانجرلادمعوبأ ةغيذحن عدو اورودهاجم رعنبا

 ىابهاذلا قرط ةكمنملايمأ ثالث ىلعوهوءارحةرموةكعةرمناك هنا نمل قاموا يفورتاوت
 نوكنأةداعن ك<يالو ةحر اهلك ىهوتاياورلاهذ_هىف ضقانتلا مزلالاو نامزالاددعت ىلع ديهنأو ا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر عمن ءاولاودقو ةثثالثلا ةنكمالا هذهىف تقول كلذ ىفءاورىذلاس انلا |
 ءار-فاخ هنمةقاف عوقواودهاش ةككهوأراذا مهناف "دب سدل ةنكمالاو ةنمزالا دعب عطقيام اذهف ٠

 رايك ن مركذنمنوك د عد ىذالورماكةماونوكلناو قذالا نمهتولرظنلاددعت نمهماماىرخأو
 د-ءام هناثانأو ورلا هله نيب عم 4م قررت ىذلا ناهيرارب و وةكملامح ع نمهرشوفا ضال

 اماغ نم هنا لوقعلا لوملاءالؤ هلا ةاراقت ءولهنافداك_:الا عود فر هظأ ن وكمل 5 جنيتقاةلا نيب 1

 نالفابده_ثالاقو هنمةقلقىلا ةرمراشأ كلذ ىلعسو «ءلعلاعت هللا ىلص ى :ل|مهدهشأ املف سلا

 ءامسلا ط_سوقرمقلاوال ءلةكعنزاكاذهلكواودهشالاووىوخأ ةقافىرخأ :رممهارأ مث نالفاب وأ

 تاباو رلانبب عذادنالو ىلا قددعت القدم معملا نك امالا ولابلا نماهرب_غءاذ وءارحت اذحب

 هإهدالنامعالاؤتار 1 نابلوقا اناف هتعلودعلا ىتيتنالامدتا» لسبا اذهواّمه'ئث قنعطنالوأ

 نمهيذك نيد رماهتعطق لاقو ه هل >اوه عقد نيةعطقةخياعد ناسنا عطقولف سانلا لامعتاوةغالاىف

 ةعاسلات ب رتقا تازنق دياقتلا ىلع هركفذبج نمح رطت ناود, دار ظنلاب كل يلعف هنأ ز هتسا و هعمس
 ايد ورنا ةليداس هكدا ىركازللو سو «يلعىلاعت هللا ىلص هتزجعملاد و هرمقلا ناو
 ىلع حالا كرم" مرح ساولوةب و اوضرعن هبا او ربناو هذعب هلوقمانأب ةمايقلا تماقاذا ىثمس هنأ

 ءدل_> نعهيبأنَعمأو رك (د# نب ريم هل | نيا ود هنبا عطمنيريمج نعداور و)ديدسرظن هلنم

 نانا نايدرواةيثونالوا< ردت هل ءأالو ناهرملا لاقادح اوام ,دحدوادونأه:عىورىنالاريبجو

 دحأردقلا ليلحلا مامالا(ة- عنب هللا دمع ني هللا ديبع سابع ني |نعهاورو) تاقثءاا باتك ىفهركذ

 هاورو) ةثامونمعتو ناْمةنسفوتوةثسلا بتكللاباحصأ اجب رخنومأمةةثوهو ةعبسلاءاهقفلا
 ني_لامضن( ىتلنلاجرلا وسو اةقيدش نشر ورد تحت فال

 قوت هنا ظفاحو ةفوكلاْئرقمر وهشملا مامالا سمح ني هللا دمع نب نجرل اد بعوبأو هو مالا حم و

 (ىدزالان ارعىنأ نبا سهو) ىلاعت هللامهجرة ساه الاهل ج رخواسر ةرنيعيسو نالت ةنس

 نيسلابدسأاهلاقي و ةمجعملاىازلا نوكسد 0 رعملاهللاد .ءوبأوه ىرمديلا

 رثك أو) راصنالاب فذ ىسبتني مهملاو نهلاب مهو ىلعالا مهدج مسادزالاو ةميظعةل بقع ءااضنأ

 ريعوا مما لاثيدحلالودولاةرط ىه ةاورلاود.ئاسالا ىهفرطلا (هحرم ثدداحالا هذه قرط

 عمة يد اهلك: نسل ىلب اةي امانه ميحصل ايهدارمل_ءقوافعض ا هضعب ىفناىلاةراشارثك الاب

 عنماماهيقنانمهاناقامل ةراشا هيفو قاقشنالا نم ثداحالا فاع(ةحرصمه." الاو) اهيفتوافتلا
 ةناعالاوةرصنلا كرت ذم ىنعم لصأ(لوذ ذم ضا رتعاىلا تغتليالو) مهضعبز وحىذلال: 2
 نهال ةزجعملا ىف نوطلادصتباذهركنأ نم ههارملاوةءادحلا قد رطو ىلا ىلع كيل ن«للكا لق
 ناكولهناب) اضنأ هن لولا ىغمنب .الاضب هناا رماكنب رسفملا صعب هيلا بهذ هناوهفال_ذن 2
 ادم ةماعلا هالم* دنع 0 م

 رعنءىور#ف وكلا ئرقم

 نبا مهاعهنع ونامثعو

 قساوأو دوجنلا ىلأ

 نارعى أن بال_مو)
 قئدوصتقالو (ىدزالا

 د->أن وكي نأم_هوت

 وأادرغنمعقوةاورلا نم

 تدب ل هنا ورلا قاذاش

 ْنسعب ناعلاوةءاحصلا ددعت

 ايراد اعل اف

  هقرطرثتك أو)

 انني امىأ( ثنداحالا

 ةحيتت) فاسلانءب و

 رسكد(ةحرصمدن"الاو
 ىفدن" ال ةلالدو ىأءارلا

 ة رصةي_ضقلاهذه
 ةرباوةمريصت ناداك.-3

 ةيلظفل نكت )ناو ونعم

 ةخيصصب (تفلي الو)
 نعرظنيالو ىألوهحا
 ىلا) لوبقلابقابود
 ىأ (لوذ خم ضارتعا
 نم ةرصنلا كلورت_م

 ةفقيطك ةعد-امملا

 روهجو ةلزتسعملا
 ةماعو ةفسالفلا
 لوقىف عفاولاةد_حالملا
 لداعوزاملاىلا لسلام

 لولدمىف ةقيقمنانع |[
 مهل_صاي اء يشتم" الا

 مارحالا كأن ةييسافلا

 7 ا نولعلا
 0 قا رسضفلا.



 ةل-يللا كانى هفالخاوأروأ هتاقشاورظنىث-رمقلا قاقشنا اوراثثنأ ىأ (ةليللا ثالنءو در مهنا ضرالا له نعانل لق لذاز
 هنأو و او ا ردا متم سلا ِ ) هلوقىنءماذهو

 مواده ةدهائملالملا

 لوم هود هريقةلمأىق

 قد رطىل_عءض:صملا

 هلا عم نانعل اءاخرا

 واو) نايبا|ناديمىف
 روكالز ءانماالكتن
 يقفاوت ىأ (مهؤلاع

 ميرتكلا فوطاوو
 ليسمع هد ضاعتمللا أ

 انيلعتناكا 1 بذكلا

 ىلع مرق: بحس ىأ(هن
 (ةجح) مهدصرتض رف
 ةمزا« ةعطاق ةلالدىأ
 دو رمقلا سل ذا)

 ضرالا لدأ عي« دحاو

 ه-ءااطمفالتخالوأ
 ه:دباكهعطاقم امو

 ىلع علطيد-ةف) هلوقب
 ىلع علطي نال موق

 ةخ_سىقو(ن رخ*الا
 نوكيدقو) نيرخآ ىلع

 نه) قرىفرمقلاىأ
 .٠ هو-هامد_طد موق

 ىأرمدضبىأ (مييلباقم
 نه) م-ييغل ادعم وة نم

 اههناوجىأ(ضرالاراظقأ

 (هنيبو موقنيبلوحيوأ)
 وأباحس) رج#لا نيب ىأ

 ناك اا و (لاسبج
 سبل ةوكاوى أ (اذشو)

 ج

 يح حي

 (ضعب نوددال.ا ا|ضصعبىف) نيرنلادحأو < ىأ(تافو سك ادن )دابعل !نمدحاودحىف

1 

 قشنيس هنأ45 ل 1 : ملف هلوقدعب ى 23 م4 لوقا .فةيلبلا ف عوتولا

 0 م

 تفقرتلادصرأ اوهعاطمىلا اورظذوءوءترت ىأ(ةليللا كلت هود صرمهن اضرالا ل هأن ءانملال ةنيملذا (

 انه ىأر :(ى-كناهوربملذ )ىوغلى ع رسدلوهنملود: موهثنيمج:لادنع فورعملادصرلاذخأ هخمو

 ا لب ليقف [كهودصربكةل- هللا هال ”قىقتسنا او 5 رعت نأ مزان :الوقثناد- ةوىألاح وكن أوةدرصد

 وهو ١ 0 لاح ار رسال هععر قاماودصرفإ سو هيلع ىلاعت هللا لص ىذلا ن .م هل ميعامسهيق قى

 (ل_ةنولو) لا ةفركذ'م ماس ضرقىلءرخ [باو<باحأ مت اسف“ لالا مدعل ل | عز 2 كد ناثلاذاو رهاظ

 نمةفئاطىأ(بذكللا ىلعم هوااعز وكالنع) قكثناهورنل هودصر مها اتينا نويت انملا

 نوعم "هلا ةعا#لام_هو" الملا زم( م-رثكسا) مهربي ىف بذكلا ىلعم- ةءامتءازوكال صرالا

 ةعئ#ءاهميفة_هئانامووباوج -+مزللا( (ال)مهعامتجاناكمنوناكم- مالد_>اورعأ ىلءنوقفتملا

 نءمدةمازياعث هعوقو مدعىلعموق. : الملدو ة>>4- ءاعاوعم“ -حاامز و :لىأ (ةج> ه.انياعتناك)

 3 كالزنمملا ى صولا - هلا (دحاردح رمقلا سيلذا) فراظلاؤمهعسوتةجياعتسريخأت

 دنع ىأ(ضرالا لهأ ع 20 هدأ ولاحىبعر معلا سل ىأرادلادودح هممو جا 1م ىععدملانم

 دالبلا ضب فةليل ىف علطو دقق ضعءد نود ضعبلةمسلانهعلاطم فالثخاب هلاوحأ فال ءالموعتجا| د

 ىشناهرثل مهري_غلاتول ةاهريغنودةكعاعلاطهقاةثناةل وأ نوك» د3 ةدمش اء ل .اكضءعب نود

 لهأدهشول اذهو نس رخآ ىلع علطتن ا لبق موقىلع لطي دقف) فندملا لاقاذلو وردك ةليللا كل" :ق

 .[|د_طنموقنم ) رمقلاىأرع( نوكيدقو) ءاهققلاهر رقاكهموص مهريغ مز مناضمرلالهة وردم
 ءافاواهضعب ىفع واطلكةيحافلا اوهونوكس هس م رطق عج( ضرالاراطقأ ن مابا ةمنموهام

 (لابجوأ باح سهندب وموقنيب) هير نماءنامالثاحن وكي ىأةل»هملاءاىلا(ل او<وأ) ضعف

 دن ) ضرالاراطقأ ع مج ىف دحاو لاح ىلع سدل هنوكل ىأ (اذهو) هامهريغدب و زد عهدبو ورب الق ةةهاش

 ئذهريغرمقلا مح نوكوهوفو رعمفوسكلاواهم(ضءبنود)دالملان م( صعب قتافوسكللا

 فوسكلاو(ةلكاه-ضعب قو ةيْئْر ,-اهضعدؤو) هل فن مب أي هذذب وانني ضرالا ةلولم كول

 اهفرعتالاه_ضعد ذو) لكللوءزجال ةب-_نهمرح ع يجف و كى لكا اود:مءز>فو. كرا

 نودةثيلا ل-عنوذرعي نيذلا سانلا صءيتاقوسكل ا!فرعيدالءا| صعب ىقىأ(/اهماعلنوعدملالا

 000 طلو مهدنءأريث ك عقب هناف ضرالا تحت فو..كلاك هنوف رعبال نم مهريغ

 رشلاءاملعد:ع تباع. سهل ممناىلاةراشاءاعدالا,رمعواهروصت ىلعر دةءاللب اهقر ءبال

 الاوامر :فوسكلان ا ىلءءانب فخصملا هركذامو لد ةاكعلا !اط طملاف الة + ا ةدارلا ناو

 لاهو سمشلل فوسكلاو ر.ةللفوسخلا غارلااةىفوس الو ل ارا انتر امل
 وهفسخوهللاهقسخ لاقي هلك سهذاذا فوسخلاو اير ل لاراذ ام ب ىودكلا مهضعب

 ىشمهيلعو بطاختلا فرع لامعتسالا هيلعو اقلطم مرح ” الا ىنءعامهمم لك لمعت دقو ىلا

 فىدصملا

 دنملادالب دج وهناركذنءرقاسملا صعب نا ةيوين نبا نءىزملا ظذاما لةندقوالصأ ودك اهيقدج وبال ى>دالب 1

 ضعبرلاةبسنلابتاقوالا صعب وأد البلا ضعب ىفتافو كلا دحنو ىأ(اهضعب فو) رهقلا ىشناةليل 2 ةللعات , وحكماعدقءاشب

 : ىأ (اهف رعب الاه صعب ؛فو) اهلك هفا رطأىق و: بفاهعوق وىأ(ةيلك اهضعبىو)ها رحأ ضعب رابتءابا هوقو ىأ (ةيث رج)دابعلا

 امم :رع؟نرةذا او نورهاملا ىأ (اهملعل نوعاملاالا) تافوس ىلا



 دربالو ميلعلا لدي ميكا قنصل لصأ ىف عقووهّمكحو هتدارابهملع طيحملا ىأ(مماعلا) هر دقي بلاغلا ىأ(زب رمل اريدغتكلذ)

 الوهجوهتةوامهمىأ(الياتناكرمقلاهنآو)اذهتلالدإا نمئثهيلع سلذاهن“ الادبد صفامهناللي ْرملا اظفلل ل اًهتهنا هيلع
 كلذمهعقوف صاخ شرق نم ضعبملسوهياعمل عت هللا لص لوسرلا نما ملط نمنا ألا و عوقو ىف ةمك لا ىلاط لا لاو هتعاس
 لعفلةماعلاوةداخلا اهيف كرت ث .<ن ايعلل ةءاق سلات دة خادتناكلاراهت رشعلا ذهن وكت نال كيتا اليل

 ةجرلاب ةمالاهذ_هص واؤئمؤب فسح ااهكردي ةماعتي' انابيدناهانأ ةمأ لك ىف كالهلا,هتنس ىرحأ هقطاب ىلاعت هللا نكلو كلذ
 ةداعلاو) لءأىلاعتو هناحبس 6 هللاو مالا راسا ةبنلاب مهلا لضف نمهونو أمل كلذو ةيلقءاهيدنةنآل عف
 ىأ (ليللاب سانلا نم دخت  سسسستسسج

 ودهلا) باغالا بح 1 ع وا و 0000000 هلوميل ءضارتع الفل اعت هللاهجر فئسألا

 واو لال اهلا يجب” رودسقم لك لص هو دقي تلاقلا ءلظنلا ل لادا ةرقب دكة زيشو تفوت نتا ياو تا
 اهدعب ةنك ابو ةددبتنم عقوهنأليقو اهقلخت نكمالةيمو 2 ماك الة يكلف وب اةفسالقلا لوي اك النايجرتبتتلو طا

 ةماكلا لصأ لزمه نمساسقالاد رب هنابدل - وةوالتل قفا وما هن ماعلا وص نأو ماعلا لد مكمل لأ

 0 ا تا ل مو ات هتايضدم يس ©
 ها. نيبكرطا و || مط سا رق نماهجاطن منا كلذ قةمكمجلا اطلالات! تق ورمتلا فاما ا
 يتداول رح نك قالا 2 كولو لعءفدحأ لاك! ةسو.كىنوكتلاراهماهءوقودارأولواليل اهعوقوملاعتهلئاداراف الم

 جمفرطلاق ددرتلاو |١ نه ىلاعتهناضةاهباونمو لناس ااهكردب ةماعتم انابدناهانأةمآ لك ءلالقإب هداك
 ةظحال«نعرظنلاعطف || سانلا نءةداعلاو)اهك الها ىض دم اللاح ىلع لو هيل عىل عت هللا ىلصا هين هنآل ءف هتجربةمالا
 م اىفام الأ ودحلاوانكس لالا لعج لاا ةكرلا مدعو مونلا ىأريسفت فطع( نوكلاو ودهلا) «مفىأ (ليللاب
 رمسقلا زك ارم ىلا ل ةانثملانوكسو:ز مهلا كباهقالغاىأ(باوبالا فا<او)اهماغداواواواحلادءازوح وواولا دعب ءزمجج
 نيلفاغريغميلا نم رظان ل ةجاحمادءهيلا عراسراممهنال قالغالا ىف لم»ةساوريسلا ىف عارمسالاء انعم ل صأو ءافو مجوةيتحتلا
 ناك اءاكلذلعاو هنع ]| ةزمهحلاويرطضا ىنععفجوانه لءافةغللا سك قدجوي لهنا ليةافعئاش غئاسزوحت وهو اليلاميسال

 ىهىتلاةظحللارد ىف لأ ىربالهّنب نمج رخضألو هيا قلغب نمو هل ىعاذال فلك: بارطضالا لوب باوبالا ىلغب نال بل ا/ هيف
 فاحاو)ردبلا ةلردم 9 ىف ةغلامما ذه لكو موحنلادصرنءالظفئةلرظنلاو(فرصتلا عطقو) كلذ ن ءه.ىنكفرمقلا

 ر مةرمهب(باودالا هيلارظنلابد تن مالا ىأ(كلذدصر نمالا أمد ءامسلاروهأنم فرء:داك:الو) دعت الرعأ اذه

 ئأ 1 اسةيدتو نءهيلطاذادصلا ىل.ةهامرعلالوقنهءانةءالاةءاغ هيدعاوهدهج لذي ىأ (هءلبتهاو )اليل هبقرتو

 عطقو) ةعرسباهقالغا هنوكل ىأ كلذلو)ءانتءالا ىعمهنمض هنالءابل ابىلاعت هللا هجر ف ذصملا ها دعو هسفنب دع: هوهو هناظم

 ددرتلابىأ(ىرصتلا مالكلا ىية>ةاهدئا زام(دالبلا ىفاريثكىرمقلا فو كلان وكيام) مونوةل-غغنامزىفايليا ارعأ
 ن-م تويماال+ادؤ مهر أو)هروهظل سهلا نعزرتحاورمقلاو سمشلل فو كلا لوم. ىلعءانب ىرمقلاب دسيقو

 الو)اهتاعأو اهقالغأ ةيفرظلا لع بو هنم(اماريثك و) هعوةوننوفراعلا سانا هربخت ىأل و يحلل ءانبلاب(ريخ ىحدي لعنال
 نسم فرب داك, || جو بئاجعلانايب (راونأن ماو دهاشي بئاجعب تاةثلا ثدحي) ديك أةللةدئازاموهيردصملاوأ
 الىأ (ءامساارومأ ىل ايلا ضءد ىفةيران لعش ه.دارملاوأد_هعاسىلعدئازرونولا فث د_كدق هنالدرهااضىلءوهورونلا
 ءاتثلا لصفىفاميس || ىثالافدنعىلابانذالا تاوذك رهظن ماظع عااوام موتو ) م>الملا سنك ىف ركذنرومأ اهل بسني و
 00 اي اهترئادىفتاحرد عطقت ىتح ضرالا تدةري_تاهنال( اهتمدحأ دنع لعالوءامسل ا ىف لييللاب نايحالا ىف

 دصرنمالا)ءاولابوصىلا مهرظن هج ونمدعوءانبلا اح كءامسلا ( ثااقث ؟

 ليت ىأةدحوفةيقوفب( ه.ل بثها و) رظانملاقيرطلابىأداصرملابل كبر ناىلاعت هلوق هنموكلا:ها!دصق هرظتناىأ (كلذ

 ىراهنلا ىسمشلا فالخ ىأ(ى رمقلا فوسك-ل|نوكيام) كل ذكو ةخسن ىفوالءا تناك هةيآنوكللوىأ (كلذلو) هرظنب ىنتعاو

 (بهعا رثك أو)دالبلافاهربخوناك مسا نمالاحاريثك ىحلدلا لعجو(دالبلا ىف)اريثك هءوقو نكي ىأ ناكريخ (اريثك )

 عماربثك اهيفعقيالوعملاورمسلا ف هءوقوبىأ(ربخي ى>)رمقلا وكب عبالدالبلا لهأر ثك أوأس انلارثك [نالاحاو ىأ
 اهنودهاشي بئاج»د)ةيكلفلا ةئيملام املعلا نمىأ(ةاقثلا ثدي: ريثك انايحأو ىأ(امارع_ةكو) اري_بالا هي لعلا قاعت مدع

 (اهبدحال ل عءالو) هنمتاعاسلا وأتادوالا ضءب ىأ(لييللابن ايحالا 6 ره: رهاب ىأ(ماظع علا وطمودنو): :رهاطىا(را اونأن م



 رثالا عرصوربخلا عي هيفدرووذم” الا هيلزئامىلءزمتلا قاقشنأب واعي اماذ همم 8_0 ٠ 1 ادنءاءالوةخ سن قو مهري نهىأ

 هللا قوهفهفعص ىلع نورشك الاوهعدوودقع طوهح هع فنوثدغلا فاةخاؤ ل شو «ءاعىلاعت هللا ىلص(هلسمشاادرامأو)

 حجرخأ ىأءارلاددد_ثثب (جرخو)«جاجتحالا حصر فةنحةبترعىلا ل صن نأىلاديناسالادض اعّدب ىوقتي دقو هلصاب تب
 وهوةمئالا نمهريغوىفاريطلاهنعىورةمهملا ف .يناصتلاسحاصةمالعلا ظفاحلا ف مامالاوهو( ثيدحلا لكثمىفىواحطلا)

 ءامل ءرباك آنهىرصم

 نمد هل * هفاخت 1 ةيفنحلا
 الوأ ناكوةيفن لا ةعالا

 ىلزملا هلاخىلءأر قي ايعفاش

 ةنس قوت ايفنحراص مث
 ْن رمسعو ىدختحاأ

 ىرقنما>طوةئامثلتو

 ناك مه_ضعب لاق رم

 دا-ه:مث ايعناثالوأ
 هل-ةناذككلامحهذم
 لدتا لفل داما
 ىلاكلام سهذ_هنم
 6 ةقدح ل[ هدم
 ةباقزلا قدتتت يدهش
 (ءامسأ نع) ةناردلاو

 ن-ه ءامسو هاصأو
 هواو تلدراف4_ماسولا

 م١ عجل قو ره
 لوةنموهوىلوألوالاو
 ههجو لعأوهب وبدس نع
 0 عا قال-طا نا

 ناعماد_جا.هيدرقملا

 املعلعحالع جلا مدا

 مضب(سيعتنب)ادبأ
 ةيتحتق مم حاف وهل هم
 ةلو-همني_سقةثك أس

 نما متج رثتتهل-:و

 نداغسابىأ (نيقي رط

 ءاوراقار شالا اذكو
 اهضعدلاح رد_يناسأب

 ىلاعت هللا ىل_صهنا) ها"
 (لدب ل5)ههج قدهللا مركب أط ىلأ نبا ىأ ( ىلع رحح قهسأ ر و: رمىأ (هيا اجي وب ناك مس وهيلع
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 (ثيد#لا لكثءىف)ةلواج ما ان هلورمصعةيف:لا ةساثر هيلا توتناو نحت م ىنزملاٌةذمالتن م

 ىدهفعض دقو قوزرعنيليضفىفاثااهةيرطىفو نون نب عدو ىلعالا سمشلادرتمللاق سو هيلع
 هنافةمقع نياالا هيفمهتاالو ىزو#لا نبالاةلطاب ثيدحلا| ذووتاعوضوملا ىوربهنا نام> ني الاقو
 / ىضرةرب رهىنأن ععبهارفنيدوادْتيد> نمهنودرمناءاوردقوةبادعلا بل اثءثدح ىذفار
 ىدردملا ىلص ىلع ىأ نك ' ولعر>>ىف مس وهيلع ىلا عت هللا ىلصهللا ل اوسر مانلاوهنعىلاعت هللا

 ىلارظذ هنا هءضاوةإهغ نمو ىزوهلا نبا لاو ةمعش هفعض فيعضدوادوهوكرك ذف سمشلات ب رغ
 عوج روءاضقتراص سمشلاةيوبيغد_ءبرصعلاةال صن افا يفةدئافلامد_عىلا عملت.ملو ةليضف
 تاقهفلاطأو هيئاموهقرطد صفاورلادر با: 5ىف ثددحلا ةيميت نيارك ذدقوءادأ اهديعإال سمشلا
 ىلاعت هللا لص ىم-ملا نأ ) ىريمحالا رعشهيفدشنأو نيترعناككلذنا نمهيفدرك ذامت٠أروهتعلاط
 | طع احل رجكاو ةءلاحةلج( ىلع رجح ىف) ف رشلا(هسأر و)ءامهصلابو م(هلاح ون ناك ملموهملع

 تناك اهنادارملانا رهظالاو فورعموهو نضل ى_عىةلوهمءاروةنك اسمج ل ةةلمهملاءاحلا
 (سمشلا تب رغىد>رصعلا) هنعملاعت هللا ىذر ىلع( لل_ه: لف متانو هو هنبكر ىلع ةدعوضوم

 ىو ماهقتسالا ةزمهب( ىلعاب تيلصأ ) ىلعل( مل_سو هيل عىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لااةف) همشناف تب اغو
 مل_هو«-يلعىلاعتهللاىل_صهللالو_برلاقذ) اهاضألىأ (اللاةف) تيلص لهةخسن
 _بوهيلعملاعتهللاىل_صهللالو_سرجعزب لهنال (كلو رة_عاطو _ةعاطناكهنامهللا

 هنمتيرغ ىزلاا بهماك_ماهدعأىأ ) سمئكلاهاعدذ راف) هئظقي رظاناود4-مانمنم

 نبا لاقام تعمسذ_ةوءاعدوهو ماغدالايدروكةاايددرأ لاةياهتةوىف ةالصلا ىلصيا
 اهقو رثل<ىفىأ (اهقرمثم) هسيفامىنأي وءاضقتراصاسد_ءبهسيفةدئافالهنا ىزوحلا

 رس

-_ 

 ىو
 لاةىلءابتيلصأ) قارغتسال !نمقافأامدعدىأ( سوهياعىل اع هللا ىلص هللا لوسر لاو سدس اتيرغ ىب>) رصعل اىلع ىأ

 لحال ىأ(هيلعدد راف<م زالملا نمامهتسب اىأ(كل اوسرةعاطوك ةعاط فن اك هنامهلل ( موهيلءىلاعت هللا لص ىننل اىأ(لاقفال

 اهءوضىأةيلدبلا ىلعوأ اهعافترا ىف ىأ ةيفرظلا ىلع ب وصةموهو نكسرو كي رحتلابةخ.. فاك اهقرشىأ(سمشلا)



 (ضرالاو لابجتا ىلع تفقوو) تب رغامد عباجب رغم نماهحاردأ ىلع تع. رىأ(تءاطابتي أرمتبرغابتي | رفءامسأتلاق)

 فعض هيفد:سبهرود م نبا ءاوراذكو رييخ نم لح رم ىلع عضوموهورمهةيودالاب وهو(ءابوصلا,كلذو)ءافلا لدي زيعلاب تعقو ىوربو
 وذفسهدثلات برغىت-رصعلال ص نكيرلو لعرجح [وسيلعمت الس هللا لوسر مان لاوهءنعىلاعت هللا ىذرةربره ىنأن ع

 امناو امهاحر ىف نعط نعةريعالف ىأ(: اهتامجاور و) ةجحهب كو هدغء ىأ( ناب اثنائيدحماناذهو) ىواحطلاىأ(لاق) هون

 ال تاعوضوملافىز وحنا نب |لاواذه نمد رطن مه هةناورل ندب دح ه]عج

 ىلع يوصنموأ سو-كلان ملديوهواهموكتوءارلا ع ةغب وهو خنلا ض»دىفاذهوأهق هدياورقو
 تسحاسمااهنا ل-ةو ضرالا ىلعاهطاسدن او ناطيملا ءاهعافئراوأاهءو ذءانعمو ةيفرظلا
 اهتيأرمث تب رءاهتسأرك ءامسأتلاقفإل هاو ةهيفاني واهتقو ىف: ءداصل |ىدؤد ىتحةكر ملا نمتصَممَو

 اذك وربمخ برش ةعا ةسومأةلا ىف( ءامهصلا,كلذولا+ او ضرالا ىلع تغقووتب رغامدعب تعلط

 برق ضرأ منن طْنزو ريسخو امم رق ىفىأردةمف اضم ةوأةحمام(ريسخىف) هاوقى ؟هريغ هلاو

 هيزم هلا ف هلوقب هراشالاهي لاو تدب رخمدوها | ن نك اسءاهبناكىرقو عالقاهيفةئيدم ا

 ءادالا مَ حا قيل ل

 ءاود لا صولا هل فار_فهل 7 1 هوربرصا طل ت

 امهلعج (تاقث) ا.هرثكأىأ (امهتاورو) باور( ناش تيدا ناذهوأىوادللاعأ لق

 ,س || لاؤوحارش هلا ضءدهيلع ضرتعأوهركذ نقي رط نمىورهنالا>ده ف دحاو ثد دحروك ذملاونش 00

 ْ امالكهر-غئىذلاوهفال_خىق ل |نادربملونوءاذوو نوناذكم يف نوعطم هلاحدو عوضو مهنا

 ىواخةسلا اذكو ىطوتسلا ظافلا ةماخلاو دقو دو درعمرثك أ هاتك نا ىلع هب موىبادلاىز وحلا

 راشأ كةحيمملا ثيداحالا نماريثك همفحجب ردأ ىت>اريثك المات لماحت ه.اعو دوم ىقىزوحلا بانا

 قد_صدهأشهق :.نددمتنا لاراشأو لا عتهئاهجرضنصال دس ثدذما اذهوحالصلا نب اهلا

 هب وذ رع ناو هلل-:هنباوني_هاش نياد_ج 1 اك ةعالا نه ريدثك هل بق هددت دقو هتدت ىلع
 موه .1ءىلاعن هللا ىل_ص هنا هلظفلو سد رقتلا ىف ىقا رعلاد امك>ون بحي |لاووهمجعم ىف ىفاريطلاو

 00 اع هللا ىل_ص ىنلا ىلصدقو عج رقما قاياغل تام ١ رهظلا لص

 كلدسءءنا مهللا م سو < .اعىلاعت هنلا لص لاقف سودا تب انى تح هكر رم و مانةىلع رحح> ىهسأر

 ءاضقلا عما هدرةدئافىزو حلا: راراك اوهرخآىلاسوشلا ه- اءدرقهيدن ىلعهفنت سدتحااءاايلع

 هذهو لبو هيلعىلاعت هللا لص ىننلا ىلعهشي وشن مدعوهوءادالا نع عنامرذعب هنن افاهناف هلهج وأل

 داشرالا حرشف ؤرج> نبالاقدق :واضن أءادالا ل م_ضق :راح سمكا تداعامافةإ.ذكفىأةلي ضف

 نيح عدويلالا درت سمشلا نأ ثيدحامأو تيد 42| اذهاضب أت قولا داعتداع مث سمشلا تبر غول

 هلل_كالفجدلا ل دبو سوشلا بيغت نافاخ سم لاتريدأاءاف عمنا مون نيرابحا لاق

 رييخ ةصق لبق هلاق« ابهنع بيجأ د ةفملات5 نم عر ر5ىت>- سمشأ ا هءلعد رذىلاعت هللا دف مفلاتق

 هللاه-ح رف :صملا ن عرج> نبا لقن هنأ ع هىقاضارمص او ةفلا لا مهالا نمدحالدرتملا هنا دارملاوأ

 اص 00000 لسوميلع ىلا عت هلل ىدانيدنل ت سدح سمشلا نارلاكالا ف لاعت

 ريسفتى فو رخآموي ف ناك لعل سم-كلاَتب رغامدمداهاضت هنا ىو راموءادأ| يكردأ ىتحرصعلا

 ىدر ىلع < هض١) ةقىسمسل | درا“ لدح

 عوضومهنع ىلاعت هللا

 مقلا نبا هعببو كساب

 اوركذوةيميت نبا هخيشو
 دبن اسالاحر وعدن

 مهضعباوبسوئواحطلا

 نيا ناالا عولا ىلا

 هنمسجتأالانأ لاق ىزوحلا
 ناك هنالّدد_#قعناالا
 ه0 بسلا ايطفار

 ول 0 نوك
 بجوالاي >راخوأايضفار

 اذان لد عضو مزحلا

 هد ةهحن مهن يأ

 امل اانا راكو
 اذههيلعىنبو ىنبملااذه

 نامول.- ءملانممث ىنعملا

 نمىع ةحح ظذح نم

 وه لس ظفع

 تشى ئلادسعلا

 ةناورلل لطبملاحرسحلا
 اعبت ىحندلا لاق اماماو
 هنا نمى زو#لا نبال

 اهدردقي ل هت ليقولو
 ىل.ءلةبقنمناك ناو
 اهتاوفلءادا هنالص عوقو

 مايقل عوذدمفبورغلاب
 ةيصوصخلا ىلعةنيرقلا

 ضعب رابتعابتي رغوأ اهمرحع.يمبرغت تداكو أ اهرظن نع ىأت ب رغاسغوةيدارملا لاقي ناب ةيضقلا فلي وألا لامتحاعم
 هناديسوهفاهطب وةنمزالاى 5 س ؟ءىلعاهك رحت يطب . اهرمسن امر ل وطةواملا-لعاهزاب واهسحاهدرءدارملاناوأاهث ارحا

 لاقكسو هياعىلاعن تلا ىلص ىنل|ناةربرهى فأن ع نيريسنأ نءماشهىوردقو هلوق ن مىهذلاهرك ذاماماو هءاش يش لك ىلعردأت
 رصخلا نا باوملاف عسشويلالاد_حال سدت سمك !ناعيصصلا فنا نمىزومل نبا ءرذو نون نب عشو.ىلعالاسمشلا درتمل

 ةقحاللا هم :ذقلا لبقهدور ولام حا عمةفلالاممالارابتعأب



 دةوهريغو ىراخبلاهذءىوروهوفو ةذنوع نيا عمس ظفاحلا ىرمص لا ىربطلا رفع وبأو هو( حلاص نيدجأن عىواحطلا ىك>و)

 نيعب رأو ناو نيةئامةنس رص ءتامو>ئلاو هقفلاو ثيدحلا فرعت و ظفحا عماحن اكو ثردح فا أن يسع سهو نبا نع سك
 - .|[|© 13 ط

 ترحون اه برمط لأ نءهون ناكو

 ناك ) ىفاشلابىل_ه»
 (هليهسن1 يجيني اللوقي
 نوكين-1ة+-_سفقو
 ريس ىأ(مل-ءا|) هليدس
 فلختلا) ءايبثألا دي
 ءامسأ ثر دحظة> نع

 0 للا
000 
 ريغدتل ار( ريكب نب سنوي
 ركب ونأ ظفاحنا وهو
 نب ماشهنع ىفابشلا

 نيد#وشعالوةورع
 ماماراشب نبو> بأ

 تت ركونأهنع وى :راغملا

 لاقىدرأطعلاو رينبو
 لاقو قودص نيم ني

 لصوي ةجحسدلدوادوبأ
 اود نبا مالك

 مسمهلجرخأ ثي داحالاب
 ه جرخد_ةوة_هءاسم

 د_هاوشلا قىراخللا

 دواد ولأ هل 6 رخآو

 ه-دامْناو ىذمرتلاو
 (هتياور ىزاغملاةدانزف)
 ةخس: فاك هتياور فىأ

 ىأ (ق>--انبانع)
 ال١ ىزاغملا لهأ ماما

 ىل_صدهّللا لو دب ىرسأ

 ىأ(سوهيل ىلاعتهللا
 هموقربخأو ) جارعملأةلدل
 زود وءارلا مصب (ةقفزلا
 نمةعاس# اىأاهثملمت

 ةلقمم لاسر ثيدحلا|ذهىفم:صىطويسا انالوةأوزك ذا رح مل ناواهملعا هن الاف سوس

 هقر-طدر و ىل_ذقلا نتس#لا ىنال | ةيىقءسهنالاقو سمشلادر ثددح نع سدللا فك اها

 ىتلاة-ح |اوهلاحر نمهيقنعط نم ضعيىفىزوحلا نبا عزانو هيلع ديرمالاتهحدصو ةريثك دين[ سأن

 هضراعبال هل ضال ثيد_كا نمهرك ذامدريبخ أن غةمسق ايلعا لو هيل عىلاعت هللا لص لسرأ
 اما رح غنمو ناويلسو ع-ثومأتثاكذ ر>١ملاهذهواهامماخيدنل ناكوالا ةزحعم ىننل نكمل هناوهو

 ناكاملفإ) عي الا وبن ىأدلاوءاملا تيدي (ءاعب رالا مويلاق) ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص هناحتمال

 هريغو ماعطلا لمحت باودلاو لبالا نمل فاعلا ىأةلمهملانيعلارسكب ( ربعلا ىف ىتلاةمالعل او) ءاتفرلا

 ناكو هي>اص نعام ممد>او لك تّكوتارك اذملء.:>نءاواذ هدجأ نب 1١7

 هللا لوسر عمد_:ءىلاعت هللا ىذر ىلع ل غتشا تلاقاضرأ ءامسأ نءريبكلا ىف ىفاريطلاءاورامهقرط
 ىلاعتهّللا ىلصهللالوسر لاق سمكا تباغىت>رهوخ موي مانغا ةمسق ىف لس وهءاعىلاعت هللا ىلص
 ىساج و سوهرلعلاءتهّنلا لصوهللالوسر أ ضو ةةهّللا لوسر يال اةرصعلا تيلصأ ىلءاب لو هيلع
 ماقفرصعلاىفاهتثيهك سمشلا تءئراؤةشدحلا مالك نماهن'اك.ةثالث وأن يتماكب ماك. ةفدج تملا
 كلذ ل_.قهيملك-امل 5 ل-_بوءيلعىلا ءتهّنلا ىل_عهّللا لو تر ماكس مث :رصعل | ىلدوأضوتف ىلع
 اذاوىهتناسك اوكلاتعاطوةش# | ىفراشنلاكاربر مما تءمسفاجب رغمىلا سهل !تعجرف
 هدروأ امثةدئاف ها نكيملالاوءادالاءاعدلا اذ نم عمي لب ءاضقب تما ةالصل انا هنم لع ثيدحلا عص
 .ىلعهرهي-ظ: لاقي دقوهياع ساقي ىت> هلشم ةءالهناف هصئاصخ نءهنالاة:ناىلاةحاحالو هيلعدراو

 ره-ثلااييقدليل ل_صوورطقأورفاس مهدلمب ناضمر نم موي لوأ ماصولام علاطملا ف التاي لوقلا
 رقء> وأ وه (حلاص نيد نعى :واحطل | يح دز المأاماعوؤاضق همزاب ليف هيدلسب متنا 7 و عصقان

 نازي-لاىقة-ج رن هاو نية ئاسو نيعير اونا ةنس قونو ننس اباد أ هذعى .ورةقثلا ظ املا ىريطلا
 ل_هذ ثيد_ا ةفرعمو لعاب لاغتشالاهنأدو هّمَعِي رطناىأ( معلا هلي يس ن1 ىجبنيالل وقيناك)
 تنب (ءامهسأ ثدد_> ظفح نعفاختلا) نيرادلا ةداعسىلا همح اص هيله هنالاقي رطملعلا سفن
 ةر>عم هنالاجتو.ث ىلع ةلادلا تاب الا نمىأ(ةومنلا تامالع نم هنال) سَ ءاادر قهور ىذلا سد ع

 ىراخبلانا هقيث ون ىف وك وتاقثلا ثيدحلاةعأرابكن ماذ_هدجأ ن اؤهتحصلدب وماذهو ةميظع
 نياوةيومت نيا هلااس طة_ىاضدأ اذه وهتباور ىف نعطو هفعذ ن٠ىلا تغلي الق دحيم ىفهنع ىور

 دبا عقومالةءاك-هلا هذهنا نمليقاموامممةفزا هنا عوضوم ثد دحا اذهنانمىزوا
 هنأمعنال طءخو طاخ اظغم ا, هصيصخت ىضتةبالةومتلا تامالعنمهنوك ناوُش د4 | عضو ىلعمهصن

 هنادوادىأ ل وقوةقثلا مامالا فاس ثلا ركب ونأوهو ريغصةاان( رمكب نب سن ون ىور و)] تعمسامدعب
 نازي اىفة4-جرت هلوهئامو نيعسو عست ةنس فو قودص هنالاوو هقث و نيع منيان ادودرم ةح < سدل

 ىر مأامل) ىور لوعفمه#: اورو ةريسلا بح صراس نيد( قدسا نبا نع هتباور ىزاغملاةدازىف)

 ىفىتااةمال_ءلاوة_ةفرلاب)هثارسادعد شب رقنم(هموقرع_خأو ملسوهيلعىلاعت هللا ىلصهللا لو سرب
 ابهيفنءو مهتلفاقب مهرب_-أ ىأءارلاث اثم قمفر ع جةقفرلاو لبالا ىهو هل ههملانيعلاريسكب (ريعلا
 ٍ لصفام 01 قروأ ل جاهمدقي هنا سوهيلعىلاعت هللا ىلص هلوةىهدمالءل اونيقفارتااةعا#ما نم

 مها سو كلل ص: مو.ىأ ىف ىأا1باوج(ئحت ىتماولاة)اسب رقدضعب أي وريسلا فرهتشاو

 كلذ

 ناكاماخ)تاغللاعصفأ و ذهولافامهرمسكوءابلا حّافوةز محلا رسسكو ءابلا رسكو ةزمهلا تف تاغل هيفماشهنب | لاقو 5-غل



 صضه»قوةرسعوذناكناوىلاعت هاوقك ة#ماتلا ناك مءاوهىذلامد_ةثملا كا ذإ ت عن هنا ىلععفرلاروهوذو ءوملاىأ (مويلاكلذ

 ماللاديدثنب ( راهنلا لد ةو) نورا خي ىأ(نورظني) تاق ىأ ( شرق تفرشأ) هلهجوالوس صال, طبضةدم عملا خنلا

 ىفطسبىأ (هءاسراهملا ىف هاديزف مل-وهيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوس راعدف) ريعلا ىأ ( نحت و) هرخآ لمقأو هلوأ ريدأ ىأ ةحوتفم لا

 تسدح دقو اذ_هلءأىلاءتهللاو مق: (كاهجاردا ىلع تدر ليقوتةةونليقواهكر حت ئا ب ىأ(سمشلا لتس حو)) هتاعاس
 تاس >ونلاثكلا ا هريغىف ف:صملاهرك ذاكر صعلا الص نعل غش نيح قدنلا مايأ نم موي ىف سو ه.طعمل اعت هللا ىبص هل نقلا

 هيلع ناميل-ل تسحاهما ىوغبلاربف:ىفو هتريس ىف ىاطاغمهنعهلقثاإك هتاور فعضو موجنلا باتك ىفبيط#اهرك ذايكذوادإ
 س هشلاد را نوحناص نورومأم كانه نك ملا ضدأودارحلاتانفاصلا ىلاد'اع ريمضلا نان عز ونو ىبعاهودر ىلاعت هلوقل مالسلا

 قنبدلا نيعم خيشلا رك ذرعنةمدةتالاممالا نيبامت عمويل سم ثلا سدحر صحى حب رصلاحيحصلا ثيدسحالهتةلاخت عمهيلع
 ىلص هل س كادر ثددح مهضء.لاودةواذعءأىلاعتو هناح ء هللاواضد أ هنعىلاعت هللا ىذر ركب ىلال سحامنا وبذل جارعم
 ىىزولانباهرك ذد_ةفنم_ةيرط نمىواحطلا نعءافثلا ىف هلىذاقلا عرخت مهأ ناو عيحصت سدل مل. وه_لعىلا_عتهللا
 هتحت امهومهنعت كس فدك 38 ثددحلا مولع ىفهرطدول ءومردقةلالجع مىذاقلا نمسجعلا ةيميننءالاةوتاعوضوملا

 هلاحراقثوههتو.ث القانو

 لاتبهاوملاىفوىستنا
 لص ال دجأ ل اقان+.ش

 (شبرق تفرشأ) د-ج و ىنععةماتلا ناك ل ءاؤتعن هنال وأ لوالاو بصغااو مفرلا,( مويلا كلذ

 فنأةموأ لاح( نو رظنبإ) هاوقو عفترملاناكملاوهو فرش ىلع سماق ىأةلمهمءار وةمجعم نيش

 مووهو موو اكلذبراةىأ(راملا ىلودقو) دوعوملامويل !ىفم-هتلفاوو مهربعمودق نوسقرتي ىأ
 ىزو-#لا نءاهعبو هل 3 1 5 #3 ب 7 5 1 8 هدا

 - اعود اذ 7 اوققو ىذلان اك ىف مويلا لص: وربعلا( ئحنملو)هيقسم كابو رغب ليللا ل خدي و متي ناءاعن رالا
 5 2 7 8 -. كرإ« . - © - . اي ,

 انلدو وص دعتنكلو ىد>مويلاكلذدءنا هلع رمضتو هير لأس ىأ (لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو سراعدف) اهراظتنالهيف

 تاشاؤ عاجلا هللااهكسمأى أ ةعاس(سمشلا ه!تسحإه.اذلذ( وةعاسراهلا ىف هادي زف) هئاضق: | لبقربعلا٠ىجحت

 نكد هاش ْئاوةدنم بانك ىف ماعلا نءالقت ىاطاغم:ري-سىفو اضيأ قدا ىف لسوهيلعىلاعت هللا ىلص هل تسدحاهنا

 ايس ثرر_ || ىف هري غو ىوغبلارك ذوةقيعضةءاورهنالاةواضب أمال لاوةالصلاهياعدوادل تسح اهنا موجنلا
 ىذلا (هيبذت) ان ماكدايحلا ضرعنيح ماللاو:الصلا هيلءنامءلس تسحاسمنا صةروس
 تمدقاوا نمدروام هيفانثدب ورغلا ل يءةرصعلادمد ت مدقريعلا ناو سمشلا سح نمانهرك د

 ىلا ءث هللا ىلص هنأ هع ارسالاة روس وأ قىواضيذااوىرش زاك نو رسفم ار صتقا هيلعو أحابص

 رم هالاقو هللاودع لهح 9 اهيرذ هامه ذك تب هملعلاتب رحدقءارسالانممراتلا ولا

 | لاومنلافاشنا رهظ نيب تح.بصأو لاوس د#ملا تدب ىلا ةلمللا فى ”رسأ من لا ئثتنمتدقتسا ل ه

 تزبهامسأثب دح

 نءههب ودم نباو رسم
 ىهتناةريره لأ ث يدح

 ىورو ىنالطلالاو
 همحمم قاض أى اريطلا

 اك نس دانساب ريمكلا

 مث ءامهصلاب رهظا| ىلص .وهياعىلاعت هللا بصهنبالوسر نا هظفلو سعت ؛ءامسأ نعس رقتنا جرش ىف ىتارعلانبااكح

 هللاق:ىلعرح>ىف هسأر مال لاوةال_صلا هيلع عطوف ا وهيلعىلاعت هللا لص ىنلا ىلصدقو عج رفةجاح ىفايلع ل سرأ

 تيأرك تلاق رصعلا ىل.صىت>سمشلاهيلعدرةىلاعت هللااعدق سالو سر اياللاةرصعلا تيلص مل--وهيلعملاع' هللا ىل_صوىنلا
 لوسر ناريأح نع نسح دمس» طسوالاهمج عمىفاضي أ ىناريطلا ىور ولاقرصعلا ىلص ىت>تدرنم>تباغامدعي تءاطسمّشلا

 نمئئاملدعيداكب الةميظ ءّدنآ رمقلا قاةشناىلاط#لا لاقو ىمتناراهتلا نهةعاست رخأتف دعا رمأ ل سوهل ءىلاعت للا ىلص هلأ

 ىف عمطيام سلف عئابطلا نمسكرملاملاءلا اذ_هيىفام عابط لجن ءاحراختاو سلا توكل «ىفرسهظ هنا كلذوءاسنالا تانآ
 اهب و رغب رق لامك اهماالار ونأو رهأ و ريك أاهناطاسل ب سم كاهانعمىف ٠:تاقرهظأه.نادريلاراص كل ذا هيلا ل وصولا

 هللا ىضرةرن ره ىلأ ن عوري_غو نسحلا ىورهناةدمعلا حرش ىف نقتلملا نب !نعلق:نادعب ىناةزوحلالاقامامأو ريدة ةرثك اللرهظتمل
 هنعياوملا تمدقدةؤءامسا ثهدحدرهيؤ ثيدحلا اذه سدقملا تديىلاراس ثدح عشوملالا سمشلا سحتملاعوفرمهنعملاعت
 تيرغامد_غهب ردعلا ىل صلب هل سمشلادرتلو ىلع ملضفأ مال_كلاوةالصلا هيلعهنالبرطضهركنمثيدحاذهو هاوقاماو

 قب-سذقو ءايننالا تازحعم ىنعمىفءايلوالا تامارك نا عمملوهياعىلاعت هللا ىلص هئاعدةكر .. ىلعىلءتدرامااهمالهماءدودرت

 لوقلا نم مزاب امك ىل_ضاقلا ين دسح وبالامهرةدج وبدت لوصفملا نا عمابتةوىفالارصعلا ىلصا خاض هياعتدراهنا ىوغبلان ع

 عسوبو لمامث عشولالااهسيح مدعب



 «(لصف)#

 نيب نمهاملاعسنىفأ
 هةكربب هر كت وهعباصأ

 هس.اعىلاعت هللا ىلص

 هريثكوةخسن قو(ملسو
 هتكربب
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 هب ىث'دحاممهثدحلاقتامهلا اوساجى>هيلا اوضقنافاوملهىدانف منلاواذهبكموقثدختأ |
 مهضعد ىسو ساند را ومهم ز ىلع ب ذ كلل ابحت هسأر ىلع هد عصا و وقةصمنبب نذمويلعهصقف

 ىناوقد_صدقلاف ا هنىرسأهنامعْزب كبح اص ىفُدلل ل_ه هل لاقوهنعىلاعت هللا ىذر ركب ىنأ ىلا

 دحسلاى ٍر نهم-.؟ ناك وقل د_صأ اكلذل ىهسةءامسل ١ رامخأن مكلذ نم مظعأ وهاميثهقدصال

 دج_ملاب ءىجف هرمأ ض «بهيلع سدتل ا مث مههتهذف معن لاقانل هتعنناعيط2 #ت له هلاولاقق ىدقالا
 معنلاو ا .تيقل ل انربع ن ءانربخأ هلاولاق مثباصأ اولاقف مهل هةعنفمرظنف ل يةءرادنودعضو وىمقالا
 ه-ةبرشق تشطءوءامحدق مهاحر قوهوبلطو م_غلاري_هداولضدةوءاحورلابن الق ىنب ريسعىلعتررع
 رثن ادوعق بك ارنالفون الف ىبريعب تررعولاؤدنآهذهو عناولاقحدقلا ف ءاماودجو له مهولأ ف

 اهلاجاو اهتدع نعانرمأ اولاق معن لاباهبتررعلاقانريعن ءانرمخافاولاقهنآهذهو مذاولاةرسكسنأو عقوف
 هيلعقروأ ل جاهمدقيلاقو م كلذ ت عنف هاتلهمكلذ نع لغش ىف تنك لاقاهيف نمو اا يهو
 وك نود:-_ثزاوجرخ مث ىرخأ هنآ هذ_هو مناولاق سمشلا عولطدفعئيلع علطت ناتطيخم نانرارغ
 هنوذكي ىف سمشلا عولطنو رظتنياو اذ اذك اونأ ى-هندبوانشبد_ م ىذقد_لاولاقو ةينثلا
 لك اهيفاوأر ف قروأر يهد اهمدةيتعاطدق بالا هذهرخ آ لاقو تعلطدق سل هذ همهم لاق لاف
 هللاءجر ف نصملاءاوراا فانماذهوهظافلأ ض ءبل ىط عم ىبتن|نيبهرحسالااذهنااولاقفدرك ذام
 اناقتالهبنثي وانها ذهدرواذا مهضعب نمسجعل اوىلاعت

 عشوب بكر لا فن اك مأانب تملأ 2 منان مالحعأ ىردأأم هللا ود

 هللامرك ىلع ئءاضفبورغلا بيرقامؤن رك ذ ظعا ولارفطلان اةنسحلا تانافتالا نم »ن(ةفيطل)«
 فارصنالاب اومهو تب رغ سمشلانا اونو اقيطماميغةورغمءامسلاوه] سمشلادرو ههجو
 الادترادثذأو سول لا, مهيلاراشاف فارشالا ةيفاص سمشلا ت>الوءاملا تحضاف

 هلجتلو ىطصملا] "ال جحدم « ىسبتني ىت> سواي ىرغتال
 هلجالفوتولاناكذاتسسذأ * م-هان:تدرأذا كنانع ىنثاو
 هل->رلو هلم فوقولا اذه « نكملفك_ةوقوىلودلل ناكنا

 هلةزجعم ٍلسوهيلعهللا لص هعداصأ نيب نمهجورخىأ هن( هعداصأن يب نمءاملا عن ىف ل صخ) «
 فا ضمرد_صموهو ءاملازيعل عوبنيلاهنمو برضو ملعو رصذ باب نهاعو تواعمت ع-بتب عت لاقي
 وهو هرقةقي رشا هدب - وةكر رعب ءالملا ريثكت ىأ( .وهيلعىلاه: هللا ىلصهّثكر رعب ريثكب وز ل عاقل

 نيخيحصلاىف ةددعتم قرطبتد وروةريثك تارماذ_هناكدةو سانلاهد_هاشن ناو اضرأ عن

 اهضءدىفو ءوضولل ةدعمءانا ىهوةأضيماهضعب ىفو ةنفجاهضعب فو حدقب تأ اهضعب ىنذامهرغو
 اهضعيىفو ةئامزاماهضع؛ىفوةئام س#اوناك اهضعب ىفةريثك ةعاج ىنكةليلقءالاوةدازع
 ىسومةزجعم نم مظعأ ةزدعملاه ذ_-هوتاز>ءملا قهعم<او نعام كاذري_غىلافلأو ةثاو جت
 راونالا هم هرجف اا ةراد#لا نمناو داعم هنال رجح ا نمءاملاهلعبنذا مال لاو ةالصلا هيلع

 رعاشلا لاق( دهعن ملثمد و م4 نمدج و رخاسا و بالا

 رجلا ف سل ىنعم فلا ىفناف « رجحنم طابسألا ىسىمومناكنا
 ٠ هء.مالؤ هل وق قى ريص وبالا ردهللو

 لينلاى رسداهيلعداب أى ذو « هعباصأنمايذعءاملا عينمو

 ري_سقت فطع نوكيالنا هريثك-:وهلوقللهّدحي و رثوكلاو مزعزءامنم ل_ضفأءاملا اذ هواولات

 لل



 كلذ ناؤةرثكلا ىف ةةلابملاههدب رأو ردضملا لع يوصن م( ادجةريثكف) ةزجعملا سنج نم غونلا اذهىف ىأ(اذه ىف ذاحالاامأ)
 اهضعبىفو ة:ةجاهضعيىفو جاح زاهضعب ىفو حدب ىنأاهضعب ىفهح حت ىف نا يح نياهركذائةفانخعدا دعا ةددعتم نطاومف
 اهضعب فون اماهضءبىفوةثامُمل ءاهراهضع ؤوةئافاءاهضعب ىفوةئام:ريثع سجاوناكاهضغب قوة دا ماهضعب قوم م

 مما مهتعدباو رىفوةثا عب ,رأواغلأ اوناكم هنا هعباصأ نيب نم« املا عبنةصقىفرباح ثيدح ىف ىراخبلا حمص ىفو ىسهتتنا نيعمبس
 اه عل *لاوقأمهددعىفوةيدس دحلالتن اكةصقلاءذهوةئامتْز ع سجتاوناك

 رجشت "نم مظءأ ةزجعملا ذه مث

 قر جحا ةداعزمكلذ ةميظع:ريثك ىأ(ادجةريثكفاذهف ثيداحالا مأ) ادجانه _سانموهفربلا5 دار زهانعملدأو نافل اهله واول 0 الاوهوهيفهب ر ل فتوءثاعدب ناكامم ٠ هشام لالا عقواك رجلا نساسملا ا
 ناو ىلاعتمتلالامئلما دابةحالاو د 4 ةياغبالا ءلردتالاهمنا ىلاءاس؛ا هيفوريكشتلاو سضنلا مزالردصموهو ر صحم توُغَت
 رجا ميما نم هفياص أن يب نمءاملا عسب :ثيدحىور) رثأ ولاة سرعت غلب اهناىلاعت هللاهجرىو وثلالاةواهيف

 ممن ماما وراالاهنم اعج راص مث ةبحصلاك لالا فر دصمدادل | حقب (ةباحصلا نمةعاج مل وهيل ع ىلاعت هللا ىلص

 لسو هيلع ىل اعت هللا ىلح هيدي اىفمهنم ريفغلا مهلا نيب عقو هنالامهتعىلاعت هللا ىذر ساب .ءنباولالك ءالؤ هريغربشك ن 2 هريغنملهعن ظ مدو كوبل ة يصاب نءراشأو مهم ءىلاعت هللا در( دوع-سم ناو رباح و سنأم_مم) ىنادصلا
 هللا ىل_صهعباصأ نب | 0 اوه(هياعىفءار ةيىلاعت هللا هز هيقغلا رفعج نب مهاربا ى>ساوب أ انهدحإاهنيخكلاو نمءاملا عسن ثدل-> ,كلاممامالاهباورب امص ةوقلءالؤههباور ىلع صناقاوأب ونعمارتاونارتاو مرا د ىت>ثد دحا هْعَأ ىودو) مع أ ىلاعت هللاو نم مهمتك ىلا نيج رار ابتءابةرثكلان ا ليقال ةجاحالفا دج :ريثكه شي داحأ ن االوأ لامإكأ هريغو

 + مهنم ةياحصلا نم نب متاخ(مساقلا وبانئدح) لاوهتجرت تمدقتو بع هلادض(لهس نب ىسع) ىذاقلا(انثدح)لاق ةعاج و4 ءاعمىلاعت ل هللا هجر فئصملا .يثوهو ةيقوفةانثمامأ' :ةففضاواولاو ماللا عّمقب هناؤلل همن ىتاوللا ىم اغلا
 ا ا راك رخفلاربثك غم ىقلءااديدشتومافلاعتفب ( راخفلا نير عوبانثدح) لاوهتجرتىفمدقت امد
 هاو رف سنأ ثددحامأ ليقاذلونيطاان ملعت ىناوالا ن نه عفو

 مامالاىلا هدب ادهاش ىطرقلا مصل ندعو .عوبأوهوهسيقفلاناطقلانياوهامناو راخقل |نباب سدأ ىددع ىنأ هةنام ضاصملاناالا || تءاك :هربىذلا رعوبادشر ني !لاقراخلا نيهللا دب غوبأ ب اوصل نا ىلاعت هللا هجر فنصا ا ىلع ليقو اضأه_:ءناخيكلا راد: لكتاوندب رسكلاف *# ديتاذبءرما نرخفيال
 ائدح) لاقفمص كلام متاح ىلأ نب نك بتعملا نإ سن وبأطوملا عمس ىسع ىف ىلعهتءارقي وةئامعس رأو: نيس
 اهللاهجر هيقفلا رفعح وبأانث د>)لاو هلوقىفوهللادعوأو هورعوبأامسذانيهج و نموهسىلاعت هللا هجر فندملا مالك نبمهاربا ق>ءاونأ قفةئامعب رأوةرمشعع سن ةنسفونملاب اخفلا نب رع ني دم هللا بع نع ىو رباسعاو هنعةباوراركذيم
 انثدح هيلع قءارقب 0: ذدةونأو موبأهللاد_مبعوهو ىح و ىس هى أن يباب وار طق_ساذا( ءئانثد_>)لاو( ىسع
 اله ويف ىناقلا نبى وهاذ_ه ئسعوأو قايسأميقو رمامف لا اذه ريغ ىفب اوصلا ىلع ىلاعت هللا هجر ىفنصم ا
 متاح مساقلاوبأانث دح فيمي رمت ءاطتنالالقنم سيئون ولا ىواروامبحاسوتك نيو
 مد_قندقو (د-# نبا ىلإ اولم اذا: هورب لقت ىلعةني رقلخملا اذهريغىف هلاصتا لعجهنالاةيناالامهللا ثيدحتلا
 نيرعوأ انثدحإهركذ نيا يبل تكبير امارسر الد ماتيو نبع ا ود ىطرقلا
 ةمجعلا اضل اديدشنو كاذكاضيأ نأ, ولامتحالاو |كاذك نب أي ولامتحالاو للا لصف باوصلا ىلع مدقتدقو يك نياريخضتلابتاديصقيب اق ءافلاعتفب (راخفلا 8 1 ةلابمشا دم .ءنب ىدغ وه ىسعونأو ىك هي نع ىد نب هللا ديسعن ءلمدآامعا
 يي لسع ْغ 2 حنوهو 0 فو( يدان دح) هر ذوو نياك نب يدين يحنيهنادبعن يوه( ىدعوا ةدح) _ 3ىبسدقوىثيالاربثك نبى < نبيحي 1 طولت 5

 ل طقسهنا ىلحا هلافاممديو وى يزعل 0

 متلادبعن امل صاح و اضيأب ا 0 انا اة |ىلعمدقت دقوهنمدأل اوناو رع وبأهللأ دبعو هو ىيحن يب و ىسنعفأت نعب

 كلامن ءىيد وهيبأنعىيك نعىو رد



 11 و(تنأ رز همالدعوه و( كلام نب سنأ ن عدحاط ىلأ نب هللا د تبع نب قحسأ نءز بهذملا ماما وهو (كل ماني دحلاو)
 تقولانم-كلانانل-تدوأاهتقوبرقدقو ىأ ( رصعل |ةال_صتناحو لسو هيلع ىل اعت هللا ىلص هللا لو نإ ت.آرس:[ىأ لاق
 (ءوضولا سانا !سمتلاف)

 ل يتو دحاو ىدوثملاو
 نكل امهحملك ىلع قلطت

 امهد>أنار_هاظلا

 قأفودحلف) رام
 ىلاءءت هبا ىل هللا لوسر

 ءىحىأ ) مسوهسيلع

 ءانأ قش ىأ و بضوت)

 ىلدهللالوسر عضوف)

 ىف وهل ءىلاعت هللا

 مأو هد ءأن الا كلذ

 اوضوٌ ناسانلا
 نموأءاملانهىأ(هنم

 ءانالا لل ذءامنم وأءانالا

 تيأرف) سن[ ىأ(لاق)
 ثياثكي (عش ءاملا

 رهشأ مذلاو ةدحوملا

 نيس نء)رو-فيىأ
 ىلا ءت هللا ل ص هعباصأ

 ىو ونلا لاق( لسوهيلع

 نالوقعسنلاةيقيك ىف
 ناكءاملانا امهد_>؟

 هعناصأ سف نهج رم

 و-هواتاذ نم عسل و

 .ءاملعلا رثك [لولق
 رثك أىلاعت هناا مويئاثو
 روعيرادفقهناذءاملا

 أضوتف) هعباصأن يب نم
 يد>) ه-:مىأ(سانلا

 (مهرخ آدنعنم اوُضوت
 م-_فملوأ ءامتت اىلا ىأ

 ةتدوكعم ةيضتلاف
 (ةداتق وسنن ءاضأهاور و)ةغل ىهورلا ىدءعانهنمىوونلالاقوم_ععيجدارملاو ةغلاملل

 فاضمري د ة5:هءامىنعملاوا ويمضي ةخسن ىقواهمضي ءوضولا ءام ىأو اولا حقب 5

 مامالا (ةحاطىأ نب هللا دبع نيق>سانع) روهشملاةرج هل ارادماما( كلاما: دح)ن او هتدنك لصف ىف

 ىكلامهاوراممةلاث(كلامزب سنأن ع) ةئامو نمث اليو ني:ثاةنسىفوت هعسنأوه.ةفلار وهشملا

 (رصعلاةالصتناح) دق(ول_سوهيلعىلاعت هللا ىلدهللا لو رت أر) هنءناخيشا اوهنعدأطوم

 (ءوضولا سانلا سم“لاف) تقولا ىن_ععنيملا نمذوخأ هوهوامتقو لل+ةدوأ تب ردا نونو هله هب

 راص مث سملا ىنءعسللانملاعتفاسامتلالاواومضز وك وهنأ وت: ىذلاءاملاوهو واولا عتب
 هلوقةني رقبءوضوءانابهربد-ةت(ءوضون)لووجال.انبلاب( أ ود_<لف) بلطاا ا طمىفةقيةح

 دقوءال ١ ثيل هناو ل ىعممدقت ومهعيج ىأ (مهرخ دنع نمساغا | طوخ هعبأ دأ نيب نم

 رثك هنا لتحت ورهاذل اوهو ةقيقح ل سو هيلع ىلاعت هللا ىل ههعياص أن مج رخءاملا نا لمت هنآ اولاق
 ىذلا هيأ اندأت وهن مهضعب نتي هوربال ىد>سانا انع ارتسه_يقهدي عّدوااوأمه عسب ريغنم

 ةرشاعلاو ءاملا ثيلثت عموما ثيلثتت اةلرمثع هيذو عبصأ عج ع.داصأو هاوس مودعم | كد وبال

 ىلاعت هنيادج ركالامنبالاق عوبصأ
 الكدق عوبصالاورسدكلاوعتفلاو « هتزمهمض عم عبصأ يشيل"

 ُُ وحش دونك رحاوأةيفرظلا لع بصنلا مزاي ناكم فرظ ىهو رسك.لا عصتقالاو نيعلا ثاثمدنعو

 لاقو اميدقيرعلاءاح تنم وهسم اظفل -هرخ ا دعنم هلوقود-يناعم نمهريغو لعل انءاهمب

 مهدنع نم .دنعىلا نالل_صآلا ىلهتأ لوول ىنعءةباغال نهمهد_د:عومهضعباهغلهناىووناا
 نءهانك هناوىلا ىن_عععمستلذاةياغلاءاد تال ةيثادتب انه ىهلب ل-يقو هب وس سنعه -هنو
 هلئاققدص مهر [نمناكمهثوصوءادتبا نا ليقول ثرحك مهلك ا دوت مداو لومشلاوباءيثسالا

 باوصلاةادج يك هركذاموةرقملال وأى ف فاشكل | ىفاكد_:ءنودر مهرخ ١ نماضيأ عمسلوتأ#

 هنافورعملاو مهرخآ نملوذ.هوذوخأمهناكءوضولاءامزاه_ممج وتو لاق[كةدانك هنالاقي نا
 لعتدقو رهاأولهسأىو ونل ١ هلاقامو مهدعد ناو مهلوالوولذب مهن كف هد>اح نعلضصف امالا لدسال

 هأو در و)اهقمالكه يق فاشكلاحا رشأو جلت .وهيلعملاعت هللا ىلص ىذا م رامعىه دو 0 رش ىقهغل هنأ

 هدهىف سنأىأ (لاق)" ملمع فاك (ةداتف) هفعمللا ىذ :( سنأن عقب اعلا د و راكىأ(اضي ٌأ

 (اهرمغب داكبالوأ)5 دشللة رمل اريعتساهنمواهرتس اموهةلمهمءارو ممو ةمجعملا نيغلاب(هعباصأ

 دح والىذلا ىلاعت هللا عمابدأ:وارتست هلعفملسو هيلعىلاعت هللا ىلص هنأ مدت و اهيطغنالليلقهنا نعل

 ة-حاحالف َر وهشماهيلعمالاكل اواهرمخوهىذلا لعفل |ىت:نم غلب ااهيقنوةيراقألداكوهاوس مودعملا

 رشاعم( تنك 5 ) ه-:عىلاءتهّللا ىذر سنالةداّدَةىأ(لاق)مهضعب هل عفايك انه هدداواريثك-ت]
 ىأماللابءاملاضيأ لاقي ود-ىلاو ةمجعملا ىازلا مضب (ءاهزلاق) ءاملا كلذ نماوئ دون نيذلا سانلا
 راسسبلا رادةءديزب وأ صني دقفنيمختلاب ردقي ىزلادد_لاءاهزلا لصأو لج ر(ةثاسثالث) رادقم

 قو)

 اهياعغي ىأ يلا مضو ةمجعلا نيغلا نوكس (هعباصأر مخي ءامهيخ) نايف ىأ (ءاناب) هنعةدا:ةوأ سن ىأ(لاقو) مسم حيد فاك

 ةئامثلث ردقانك ى أ ةدودمءاهو ىازمضب )م امثلث ءاهز لاو ) ددعل انع ل اوسو



 قو( قولا د:ء)د+ _لابرقةنيدمابف رعب ناكم:دودمءارغواولا نوكسو ىازلا عمي (ءاروزلابمهو) سنأ نعى( نعد اودقو)

 تانهندن ىقهلوط ناك و ل وطل اوهوريغص:لاب(ديجاضيأ ءاورو)رانماك عفتموهو ىدوادلا لاقةنيدملاقوسىأ قولا, ىراخبلا

 ا / دروددعلا ف رسنأ نعد. بىورعوف ىأ ( هنع باث نع هوخنو) ه>فنىق اك

 بيرق عف”مناكءءاروزلا( قوسلادنءءاروزلاب .هو)هنعىلاعت هللا ىذر سنأن عىأ (ه:ءداورفو)

 اذيأ) ءاملا ع. ثيدح ىأ(هاورو) اهقوة- عوةثيدملا لسوهيلع ىلاعت هللا بص ىننل ادحسم نم

 ليقوناخرط لد ةوهب وربن ل ةورين ليقثهم-|ىفاوقل اولي وطلاب فورعملاوهوريغ هلاب (ديج
 نينا ةذ_ىىلصا متاووهوتام ىرادلاوأ عازم اتاحلطلاةح اطىأوم5د- ..ءوأوهو كلذريسغ

 نسحلاو تباثو) نازيملا ف«ةجرتو سدلدتلل سن هنأالا ةّسلا ةمئالا هلجرخأ ةقثو هوةثامو نيءدرأو
 اةعناوةةلاثااوىلوالا هباورلاب+_بمنعىراخبلادرفتو(سنأن ع) مد: ىرمدبلا نسحلا ىنأ نبأ

 سنا نءىأ(ه-:ءتباث نعدو#ونمناٌم)اوناك (لاواوناك م تاقد_يجساور فو) هيناثلا ىلع

 نينامثلا ىلا ني: لا نيباضد أ هع -هقو( الجر نيعمس نمو مهو) سنأ نعىأ (اضيأهنعو

 ىلع مالا ناك اذاوا ممن د> لاح عقوو نم ةقو ىف ستدضن انك اههنا ىلعهنعةءاو رلا فالتخا لجو
 حيموأع يملا .د42اىأ(عيمعلا ىنفدوعسمنياامأو)اض: أ لاك هاالفني.خ:!ا وبي رقتلا
 عمن انو ه”جرتمده:(ةمةلعدباور نم)هنعملاعت هللا ىضردو ءمنبا نعىأ (هنع) ىراخبلا

 نءةءاكعابشاهيؤفلالاو فرظنيي و:د_دعنيعمتءاوناكىأ ( وهيا عملاعت هللا ىلص هللا لوسر
 دقوةيلعفااوةيمسالاو ل يااهدعر عقتورك ذاميفاشكى هوامهبهخ_::قوتاحتلادرك ذإك ةفاضالا

 (ءامل ضفهعمنماوباطأانل لاف هام هانعم سلول ان هاك امهكرت عصف: ىمصالاواذاو ذاب اخي

 الثلارتت هماطاماىل_-سوه_ءلعىلاعت هللا ىلص هنارعدقو كم > اح ىل ءهنمةداب زوأ ناك ءام نمةيقبىأ

 هل_-وال ءاشولو هللا عم! ذب بدأت لكل دجوم لا دجاولاوهو هللا نو دمدعلا نم هادح ومهنأ مهو

 ةديصق ءاقلاو لو هجالءانملاب(ءاعىتاذ) *ىثريغ نمءاد#ب اهدحوالءاثولوىلاعت هبا نم هلهملطو هثاعد

 ىقأ هن اكو فو ثكمرخ آءانا ىف هبكسوهبص ىأ (ءانا قهبصق) ه.ىتأو مهضءبهدج وفءامملا اوبلطقىأ
 ريس خارتنمام دباس مثب فطعلاو ىفاثلاءانالا ىف ىأ (هيفهفك عضو مث )ديلا اهلخدنالةدازع قه

 سلو راص ىن-هعىل_ءحجورت اك ةدحولا ثاثثب ( عمتي لعل )هرخ [ىلا ملا عت هشااعدةىأ هلاعدب

 اماوةءدقاملا ىهةصقلاهذ_هو( _سوهياعىلاعب هللا ىلصهعدامصأ نب نم ليقأك ايزامم دانسالا

 نيعد ةاارابك نموهوىفوكسلا شالا( دع ملا ىلأن ياس نعإ)هريغلو هل عيهتلا ثيدحلا ىقدارملاوأ

 ىلاهن هللا ىدر رباح نع) نازيملا فة دفة رث هلو ةئامة:-ىونو هريغو سام ءنبا نعىورثاقتلا
 و-هوفئاطااوةكمني ف ورغم ناك <فورعم موب وهو( ةيديدل-4اموب سانلا ساطع هع

 مسوهياعىلاعت هللا ىل_صدشا ل وشرو) مدقتاك اهديد_ثازوك هحصقالا ىلع ةففخءو يورك دم

 هيرب

 ث اقعد ©

 (اضيأ) سنأن عو ىأ
 هريغوأ تباث هباوربىأ

 نيعتس نمو<م-هو)
 هناورملعلو (السجر
 قن.امثلاو ني عم_بلا
 امل ةيديدحلاةصقرغ
 - ةيضقلاددعت نم قبس

 امهنالاقىوونلاتدأر
 نيءتوى نان رح نامدضق

 5 اعيج امعثدخ

 قئدوع_بسم نياامأو)

 ىراخءللىأ (عيمصلا

 ةمةلعهداور نم)هريغو

 نءىأةخ سى اك(هنع

 دوعسم نبهللا دس ءع

 تاعاسنيبىأ (اهندب )
 لوسر عم نغ) تاقوأوأ

 هيلع ىلاعتهنبا ىلصعلا
 نورضاحىأ(مل-.-و
 لاةفءامانعمسدلو)

 هلل ىل-هننالوسرانل

 اوءاطأ مسوهيلعملاعت
 لدق (ءاملضفهعم نم

 نظباليكءاملاباطامن
 كلذ نافءاالدحو ههنا

 هيقو ىلاعتو هنا>.سملل

 ىلاءهدنعنملكلانا

 ءاناىؤهبصذ) ءاقسو ىف ىأ(ءاسك):ىفحى |(ىناف)ىلاعتهدنع ن لكس ان اه.5و

 عسبتياك ىأ (لسو هيلع ىلاعت هللا ىل هللا لوس رعباصأن يب نم ج رغم عرشذىأ (عمبنيواملا لعذ هيف)هعباصأ عمىأ (هفك عضو

 ةجرتلان مقبسامهيااريشروءاملالضفهبلط هيلع لدياك رهظأو هوةيفيكلاوأةيمكلا ةداب زنمنالامت>-| هعمن ىفو ضرالا نم
 هنعئورنيعبانلاةاقث نموهو (دعجلا ىلأنبا) ىجشالا ىأ(ملا-نع) هريغو ىراخبال ىأ ( ميحصلا ىفو) هتكرمب هري كنتو هلوقف
 ها مفارثا زدلبلاريمأ ىفانأ ىت>ةنسىل تماذ معلابتةرتجاف ىفرث>ا ةفقرح ىا,تاقف ىقدعأو مهرادةثالثب ىالومىفارتشا لاوهنأ

 ةكمزيبى جدلا لوقامأوةدج ليبقةدجوةكمنيب رثيددشتو ىف يفختلاب(ةييدحلا مود)ءاطلا سكي( سانلا شط عرباج نعإ) هل
 مل وهيلعىلاعتهللا ىلصهتلالو -رو) مهوف ف ئاطلاو



 لاق. ن ألا مهللاهيفديلا عضول مئالم :ريغوشو ىكدلا ءكذ قو رهالاو فدل بن.ءءانامضتوءارلا حافية وكرلا وةيلاح لح (ةوكر هيد نك

 00 نال مث وهو ىهتناربغد قروزةءاثمةوكرلا ناس وماقلا فشيأ رم هنمءاملاجو رخدتعديق ىلءديلا عضو هن دأ رمانا

 ىلع فطء(اولاةو) هيلا نيشطعتمىأ (هوك سانلا لبقاواهمأض وف هنمأضو:ءروتلاك مدالا نمءاسللا نارك ذ فاس هاما تيأر مث
 ىنلا عضوف)كترضح ىفةدوجوم ىهىتا|ىا(كتوكرفاسالاءاماندنع سدل) نملئاةىأل احالو اولا ىحمدلا لعج ونسايلالاكاو

 لاثءاكىأ(نورعلا لاثماك+_عباصأن يب نمإ اتقدم عفتربىأ(روغيءاملا لعجشإلايناث ىأ ةوكرلا هدب و هيل عىلاعت هللا ىلص

 م )راج ىأ(تاقف)لاس ثددح ىفىأ( هيفو)نيعلاك ءاملاروغ نيعبصأ لكن يب ىأءاملا نو ءعبا:عهعب اصأ همشوأ اههأيم

 ةئمانكوللاق) ذممي ىأ (ّمنك
 الأ ىن_عب(ةئامترشع
 نينا ديقوةثام سنو

 نيعيرأوأ الج روااقاأ

 ع ءانبةثامكسواقل وأ

 احنا َّق نال_ة>الا

 ةرحشأا ل دان م

 تاناورلارثك ىو حيدعل ا

 فلأ هنا _هيبلا لاقأك

 لاقو اذ_هةئامعب رأو

 س.هئانك هلوق ى-هيلا
 كلاةغألا هذه ةلاهت شع
 مهءابتعمسدحت؛ن آلا

 فال الامهتخ لا فلانال

 ةثامرشعنوو-ةيل-
 ةئامدرشع ىدحاو

 ارحإ_هوةثام نورشعو

 لثمىأ(هل-ثهىورو)
 2 ماش ثيدح

 ةباو رن هوهو(راجزع
 رباك الأ نعر ةءاضلا

 ىعبحصرباحو سنا نمب ىلا نءىلعوءافشلا,نآ الا اهيلعت غتو ىلا ةخسنلا ىفاذك ىلا لاقنامب اح امها

 سهانك) انك ىأ( انك )ةزحع «هنوكسل ىأ (انافك!)الثمىأ (فلأ ١8

 حفلا ه:حصفالاوواوو فاكوةلهمملاءارلا ث دشن, ( ةوكر) هنمسد رقناكمىفهدنءىأ (هيدن نيب

 لبقأواهمم) سو هياعيلاعتهّللا ىلص(أضو:ف) ىبربالاك دل + نعال ءانا ىهودملاو سكت ءاكرهعجو
 ةيلاحةلج(كتوكرىامالاءاماندنعسدل هلاولاةو) !_بوه-لعمتلاىلص هلاؤاح أ (هوك سانلا
 ععتربو عمتي ىأ (روقيعاملا لءفةوكرلا مدي مو هيلعىل اعت هللا ىلص ىننلا عضوف) لص مءانئسالاو

 ةعبانءامنيعةمي رشلا هعباصأن منيعبصأ لك نمي ناك ى أ( نووعلا لام زك هعباصأ نيب نه) هندايزل

 انكوللاو)ةءاحعلارشاعم( متنك ؟ )هنعىلاعتهّلاىذرربا#2(تاقف)اذهملاهشيدح ف ىأ (هيثو)

 اقلأ ىعب ( ةئامرسشع سئانك لهعاط#:!مدعىلعلادلا هنارو3 نمدهاشملءاملاكلذ (اناةكل فلأةثام

 هروهشم هياورءذ_هومهددعقفاة+ادقوناوضرلاةءيب وةرجشلا باك أ مهو لج رةئام س#نو
 لقوى هبلاهءاورلاهذه عجوة ثام عسب رأواغلأ اوناك ليقو ىلاعت هللادجر ف:صملا اهياعرمدةقااذلو
 ثلث ولءقونوناعو ليقو نورعشعوةس+نو ليةونوعي رأوةثاهسعتوافلأ ل دقو ةئاست سو اغلأ | وناك
 ةئامعمسةبأوروادب د_كوأةيقدتالان.مكوارزح ناك هنا, تاناورلا نيب هللا هجر ةيحد نبا عجوة ثام

 حتت ( رباح ن عسنأن ع)روك ذملا ماس ثيدح ل ثم ىأ لو هجال ءانملاب( هلم هىورو) اه وار نممهو

 بكل قهنءىلاعت هللا ىذررباح نع سن[ ةءاور سدلفاذه عص ناذأ همدب فطاعنودن خسنلا ىف
 فو) هلق ىلا اهياورلا ىفاك(ةيديدحلايناكهنا) ثد دحااذهىف ىأ(هيفو) ىاحلا ناهرعلا هلاقاك ةحسلا
 ىلص هناي ح ىف دلواذهد.اولاو هنءىلاعتهّنلا ىذررباح نع ىأ (هنعتماصلا نب ةدامعنيديلولا داو ر

 هلجرخأو ثيدحلا ل يلق هنكل ةقوهو ناو مني للا د_دعةفالخ ىف فوتو إ_سوهياعىلاعت هللا
 ثيدحلاةةص(ليوطلا مثيدحىف)ه-.بأ نعىوربوهو4_جامنياوىذ_هرئااو ناخمشلا

 هناوز-غىلاثىهوةلوهمءاطو فلأوة-ففخلاواولا عفو: دحوملاءابلا مضب(طاوةوزغرك ذف)
 ىهقةشدملا نمدا ربا ىلعةنيه<لابح مسا ىهواضي ًاهئابعتف روك وم ربسغو ملم قولصقم ىهو

 مسوهيلعهللا ىلص هل تازدعم ثيد_-كلااذ_هىفو ني: |ةنسلوالا عبر قتناكوعتيااب رقب
 رخ الافوذمحءادتلا نم هرمأ دان( ءو_ضولادانرباحاب مل_وهيلعهتلاىل_دهللالوشرىللاو لاق)

 وأ اوطعأ مهل قوس انلادانىأاضيأردقمدانلوعفموردةعبوصتموهوواولا حقي ءوضولاو لتءملا

 الجرن اهيفو ( هلوطب ثيد-كلارك ذو)هسيلعمهث+هيفوهنأذ ومي ىذلاءاملاوهوءوضولا اولوان

 نم

 (ةيديدحلاءناك هنا) ثردحلا اذه ىفوىأ (هيفو)ة تسلا س تكلا فت سلرباج نع سن[ ةداورفكلذ حصنأف رباح نع هاو راسنأ نا
 هنايحىفدإواذ_هديلولا(تماصلا نيةدامعنيديلولاهداور ىفو) ةيضقتل اك: ىقرضح نمددع ىالتدخا ىلع نم فالةخالاف ىنعب

 (طا وبهورغف) ثيدحلا ةقص( لد وطلا1[دهثي دحىف) رباح نعىأ(هنع)ة:دادعهنب اهنعوهينأن عدو رمالسلاو ةالصلا هيلع

 ىو مضد وواولا حتشب (ءوضولابدانرباجاي لسو هيلع ىلا هتهنلا ىلصءنلا لو سر كل لاق لاق) ةل مهمءاطدرخ آى واولا فيدو ةدحوملا مضد

 رك ذو) هادلانايب وهوءاملااولوانوأاوطعأ ىأءارغالا ىلع هبصنوأهب وأ هلسانلادانىأءابلاريسغنمعوضولا ةحرصةخسف

 هلوطب ثيدحا



نمالياق ايشىأ(: رطفالا)| وذل ىحمدلا ل صأ ىوءايلا سخن ىفونونلاب(دغم) ناشلاىأ(هناو
 ا كالا (تج تعال: ع ىفإءاملا 

 نمل, ام:دحوهؤةنك اسم ةحوتقمةمجعب ب كاو لؤسالاةدازملا مفةدو دم مالفىاَزرلا نوكسفةلمهملانيعلا حتمي وهو
 لص قوةرتسؤماظفخ اداريا ءرمغف .٠ .٠ .لضومي ط كات ئالضو لامع ضيعت لقا 0

 لاوءاملاد< لف ىدانءناءرمخأاملفءاةسىفءام لسوهياعملاعت هللا ىلص هللا لوسرل دربي ناكرا كالا نم
 هناو)هدتءءاسكم ري_-خاوهيلات ةاطناؤلاه يش نمهناحشا ىف لهرظنافىراصنالان الفلا قلطنا هل

 ءالزعوة لابن رقمف ىأ ةفاضالاب(بجشءالزعىف)ادجاليلقءامدارأ ةرطقالا) ى :راصتالادنع(دوعإل

 اهنمءاسلابصموش وارلا مفوهوةزمهوةدماهد_ءب مالوةمحعملا ىازلا وكول ههملا معلا سمي
 ءابو محملا نوكسواهرسك و أ ل-قةمجعملاني_كا تفي سجشواه راك ماللا مافي ىلازعهعجو

 هانعم ل _صأو باج_ثئاوب جشه_هج واهو و برقا اهياعاعتداو ءاوأب رقلا نم م دتامةد>وم
 ىل_صوىنلا) روك ذلهب ريمضوىلوالاهءاورلاو ل_عافالء واني زود ولو فل ءانبلار( هءقافإ كالملا

 اهبهسركو هيلعهدي عضو ىأةمجعملا ىازلاو مملاوةمجعملانيغلا حّدنب ( هر -_خةمل_وهيلعىلاعتهللا

 هلوق ىف ىذلاك انهزمغلاو
 ام.ةةتوأاه وعك تريك « موقئانقتزغاذاتنكو

 ىلاعت هللاىبصهناثهدحلا فو ( وهامىردأالئثدملك-:و) رخآىنعما مبةراشالانيغلا,زمغلاو
 قخيلاهو<و ةيناب رسلابهماكت هللارارسأ نمرسهن اكفوهامىردأالئث ملكشي لعجإوهيلع
 انفاةعصقلاك ةنؤحل(بك رلاةنفحدانلاوو) مدقتالا سمكادر ىهلثم هءاكح مد 2:دقو هرب غىلع

 بك ارلعج مسا نوكس مث حي بك رلاوةلك أل مةفدعلا |هنودو رثك افةرشع عبشت ىلا ىهو ىنعمو
 ها هن دانإ_مىفىذلاو:دامقل هءاورىف عقواذ هو لءفلاب نيك اراونوكيناوسانلادارملاو

 هلاناك لوعفملاءانملا (امبتدناف)هلوق لهل دءا بتنا ىنعمدان نمضوةدحاو ةذعجالا مهعم نكيمل

 ةلرثم ىهوأم_تفدا ونأيل مونلادانىأف وذ هلوعفم ل يقو لعافلاءانملا زو ءه ,ربغو ناهربلا

 هلةزجعمكلذ نوكي واه_فد, أف ىهىدان: ىت>اكاردأ اهي ى ا! ىلاتهتلا نأالا لعن نمار
 ىنلانا)هفءىلاعت هللا ىذر رباح ( رك ذو همدب نمباهتعض ”وذ) هل مم اذل للذي ملهنال إس وهيل عدللا ىلص

 (ةنفملاىف) ةفي رشلاءدبعضوىأئرقام_مبوءاطلاو نيل اب(هدب طس مل وهيل ءىلانعت هللا ىلد

 ىنلا ىأ (لاقو)ءاملانمدب رسقلا فناك ام( هيلعرباحسضوههداصأق رذو) لرب ن وكيل ةطوسنم

 رصتقاو كلذب هتدنةدعا مسقلا لم ةكوماسملا عسب بلطأو كريم ( هللا مد )سو هيلعىلاعت هللا ىلص

 هللا م-دلا#لعافأءاقولو لق [ك م>رل اند رلانوديىرهنانايبااللاعفالارئاس روث أملا هنال هيلع

 هللاممس لو ىل-عب صر اجاب 1-+لاووةنفحلا رعقىف:دن عضو هنا نمةناورلا ىفاتىتةوأ ناك رباح

 ناونذاربغنمسصلابرباحد مسا ف يكل اةءالفهللا م تأقو مل-وهيلع هللا ىل ص هيلع تدبصف

 ةباعتلا بادآن ملعامورباحل اكن ابراج. ةلة:مامربا ب نو ةداو رلارم غىلاعتهلاهجر دسم لا
 هنعىلاعتهللا ىدر رباح (لاد) رك ذامىلعةثيرق ملسو « لعىلاءتهّتنا ىلص هعم مهن عمجلاعت هللا ىضر

 ىل_ص (هعباصأ نب نم) هيفامالغاذار دقل راف نم ىذدّتي ىتح عمثتربودزبى أ( ر وفيءاملات بأ رذ)

 هناروف فةغلابمالىزادانسالاوارد_ةءفاض.هيففاهؤامراف ىأ( ةنغحلاترافمثإ سو هيلعهلا

 اه ةنفملا نادا -1ا سلورودبهناكىرب ةعرسدازاذاءالانالاهوامرادىأ ترادنساو

 ذ+أىأ (اوو رىت>اوقةسانءاقتسالابسانلا مأوت'الثماى>) هلل صدغال هنافرمالا مظعل ترا دتسا
 سضسهمهتتضضصضصْصصسلتتتتتتتتتص7777لا ا | ١ا

 هكفىأىازلا ىحدلا

 ماك و] رصعو هديب
 ءامسالا نمىأ(ْئدد

 ىردأال)ءانثااوءاعدلاوأ

 ةفددان لاقو وهام

 لا عّجفب(بكرلا
 ريك [ىهوءاقلانوكسو
 بكرلاوةمعطالا عاق

 تكارالعج وأعجمسا

 ةرشعلا م-هوبهعااك

 1 م ءاملاو ادعءاصو

 لحم ةنف4|تناكالو
 اهناك_ة تددوت ةناألا

 ىأ ىف ذ_> ىلعوأ لقعت
 ئد-ءوأ اهوناهموقاب

 ىعمهنمض ل ءابلا,ءادنلا
 اهبتما ىأ ناينالا

 (اهبتدئاف) اهريضحأو
 لصوعيلاا هبت ىأ

 لاقو سو هيلع ىلا هت هللا
 مسالا ىبموهىلحا

 ىقوا+ ىناوت أف ىأ هلءاف
 هزيم اح تحب
 اهتعضوفإ ةيناثرسكو

 رباح ىأ ( رك ذو هند نب
 ىلا عت هللا لص ىننلا ن)
 ىقهديط ل بوف يلع

 كرد ف رذوةنفحلا

 هعباصأ) رشنو ءارلا

 ىأ(هيلءرباح بصو
 ىدنلاىأ(لاقو)ءاملا

 ءاملاتيأرذ) رباج أ (لاق) ف اون لا لصأ ىفام ىلع هرمأ[كهنلا مسب ىورو هللا لو سر ةكر ربىلعو ىأ(هللامسب) لسوهيلعلا ىلص

 ةنفملا ترافمث سميا رو(ت'التماىت>)رادواهؤام عفتراىأ(ترادتساو ةنفملاترافمثهعب اصأ نيب نم)اعفنرمرهظي ىأ(روغي

 ابنكلا نمئثىف سدلاذهرباح ثهدحوةةفحلا ترادتساءاملا عنا هاكف ةءآماةهمامتلان الل يق ىجاحلل عت ىحدلا هركذاذكت رادف

 ىلوالا واولا مه رهوموعج ابىأ(اوور يت> اوقثساف) ءاملاذخاب ىأ(ءاقتسالاب سانل ارمآو) ٠ ريغو ىلحا هج رصام ىلع سهيفالاة ىلا



 ثدد>ىوةيقان همه ىرت لهفىلاعن هإوةىف اك ةيفانل هنوك”نازو(ةجاح هادحأ قبل هتاةف)اوةلواوضركاوب ورهاصأو
 هرثغو ىكدلالصأىف [كهدنىأ ( لو هيلعىلاعت هللا لص هللا لور م ةرقز ءاملاىلا جاد نم بام ىأراد نمل ةعاغأ ةلرثلهو

 نوكي نادع.الوة_>اهدحال قدام مهباوجدعب هذي« ءفرو ةيماهقسالهنوك_:نازوك وءىلملا نم ىلءث( ىنالمىهوةنفانم)

 نوكيفءاقيلا نذل ةداهثمدب لسوهيلعىلاعت هللا لصهللالوسر عفرفالمأ هيلا ةجاحدحال نب لههنا هن ىفهددرت تاق: هلوقبدارملا
 ىلاءتهّننا لص ىنل اىتأ) ىفاثالانالثرو هيا دنعة>> وهو لسرماذ همم. لياح بات هلوأ عاقب( ىعشلا نعو) ىرخأ ةمارك

 "6 هراقسأ ضءب ىف)ءجىأ(ملسوهماع

 هللالوس .رابانعماملدقو)

 ىامري_غىأ(اهريغعام
 فكن ملىهوهذهةوادالا

 أوضو وان رشةعا#ا

 ىف) اههصىأ (اهمكسف)
 داج نمريغمءاناىأ(ةوكر

 تناك ءاملاابيةبرشن

 عضوو) ةخسن ىف (كهعم

 ةرمهلا ثدي (هعبصأ

 ةرزمهارمسكر هشالاوءاملاو
 سذحلادارملاوءابلا عفو

 (اهط_سولهعباصأىأ

 ىأامموكسو نيسلا حّدشب

 ىأ(اهسغو)اهطسوف
 اهلخد | اودعب اطال ع

 سانلالعجوءاملاىف)

 ه-يلانوتادىأ(نؤيح
 هنمىأ (نوأضوت و)

 قوهنعىأ(نوموةيو)
 نوموقي مدي فك ةححست

 ىأ (ىثمرتلا لاق)
 قو) عاملا باص
 ثيداحالاىف وىأ(بابلا
 نمعونلا اذهىةدراولا

 نينا رعنع)باةكلا

 قأ ساكو هو( نيدصح

 ةرهطلاىمس وءامللذ خةردا+ نمريةصءاناةز مها سكي ىهو( ءامةواداب

 هاوراميذو شطعلا لب اقم ىرلاو مه-ثطعءسهذ ىداونرشوهناودوه.ةكيامءاسملا نممسمم لك
 ةخسن ضءب فوت رادو هاوةكىنءملا نود ظفالا ب س< لمح ىف ةغا اع ضءب هللا هجر فنصملا
 ليةانه لهو هرخ [ىلا تاةفراحلاةىأ (ةجاح هادحأ قب ل هتاقن)راركستلا,تراف من ةنغحلا تراف
 هلوقوةيماهفتسانوك»نازو < وراد نمل .ةعانا كرت له وهيل عىلاعت هلا ىلص هلو قك ةيفاناسملا
 هرخ آىلا عدر_ةاللاقف ىأةحيصقهفءاغلا (ةنفحلا نةهدي !بوهيل ءىلاعت هللا لص هللا لوسر عقرف)

 ع الاية ءولمم ىآىركسن زو.( ىئالم ىهو) لسمرب دج 6 | نمئشىف سلا لهرباح تت لو |

 هيلدا لسرملاو ل سرمازه هثي ل3 نيعباتل ارامك نموه (ىعشلا نءو)ءوذخأامأيش ص ا

 ءأنبلاب (ل.وهيلعىلاعتهللاىل_صىنلاقأ)سهذملا كلام ىلاعتهللادجر ف نصا اوكلامدنع
 اهعجوءاهو واو وفلأوةلوهملالادلا عّتفوةزم_هلارسك,( ةواداب)ةباصعلا ضءبءانأىأ لوهحملل
 هللالوسراناةعمامل قو هرافسأ ضعب ىفءام) هاوقلاهفاضأ اذاودا- نمءامللريغصءانا ىهو ىوادأ

 عصوو) اههصيرعأو أ هسقنب لو هيل عىلاعت هللا ىلص هللا لوشر اهمص ىأ ( ةوكر ف ا مكس ف اهريغء ام

 بوص ةموهو اهنوكسونيسلا تقي( اهطسو)ةرسشعامماو عبصالا تاغل م دقت مدقودا ر قالا (هعبصأ

 سد هيبرعلاستك ىف م الكاك ر موا :كسم طسولان يب قرغل اقوا هام طسو قهعضوىأ ةيقرظلا ىلع

 سهمغلاو هلبقاطريسفن (ءاسملاىفاهسغو)ةياقكلا هيفامرمام رم مدقتوةردلاح رمش ىف هاشمي هلك اده

 ديز لغ+ وذ قفطوراص ىعمانه لءج (نوضوس ون ويك سانلا لعج و)لاخدالاةمدعمنب 3
 لهأ ماما ىسعوبأ(ىذ_-هرتلا لاق)ءوضولا دعب (نوموقي مث) سا هيناعمدحأو هواذك لوعي

 ءاملا عبنو هتازدعمهيقرك ذىذلاب ايلا اذهىقىأ(بابلا ىقو) ريغ مالا بحاص رز وهشلاةخسلا

 زدعملارمالا (اذ_هلثهو) ل ثمهنعىور ىأنيةامهملاداصلا حتفوءاكلا مضد (نيصحنبنارعنع)

 سلاحا ىن_ءعانهوهونطوتلا عضوموهو نطومع.ج(نطاوملاهذ_هىف) ثيدحلا ادهقىو رمل

 ىأ (ةريثكلا عومناو)سانلاةريثكلا ىأءاهناوماللاو ءاهلارسكو ةلمهملاءاحلا حتشب (ةلغحلا)
 زود وءاحلا ست ووة-هقوفلاةانثملا مضي (ةمهتلا قرطنالإ) لذا هذه لد ءىفةريثكلا سانا عوج
 طاغ نيكستلا قو عقاولا فال ىلع ىف نظي ومهوةيامةمهتلاو واولا نمةل دم وانو ْميكست
 حمعل ا و ردم نوك.كابهناليقوهنموتيالاوساالا نو كالو حامعأ او سوما ةلاقامرهاظوهو

 ثد-حلالا) عب رطدجي انعم ل صو لص: عع قرطدو رظ:هيقو لاكن بالحاتفملا حرش ىف اك مسا

 ري-هاسيدكت ىأ(ه-يدكل ىلائىث عرسأ اوناكم-_منال) اهرسكو ةددشملاةلمهملا لادلا حقب /

 |سوقنلا هيلعتانجا ل) بذكل ا ىلع مهثطاوت نكمال ني ريسثك ساننيب هعوقولرعسخ وأ ذه

 ندم

 هر زغلا ةعم ملا ة-كنثمملا ىأءاملارسكو ةلمهملاءاحل حتقي (ةإ_هحلا نطا اوملاهذ_هىفإ ةداعلا قراو نمرك ذامىأ (اذ_ه
 لص ونال ىأ حتفتوءاسغلان وكسوءانلا مذب(ةمهتلا قرط: الريثكللا عوجاو) ىن_عئامهوءايل اداب زبه يحل ةخسنف :
 ىائثع رسأ اواك) نيعباتلاوةباصعلا نمفاسلاىأ(مهنال)هب ربا ىأ ةددشملالادلا رم (ه.ثد_غلاىلا)هءذك هدو

 (سفنل اهيلع) ثعمط وتةلخىأل وهما ةغرصب (تابجامل)ورب_خىفب ذاك هنا | وذ رع وهن رعخأن مسن ذك ىأ( هب نا

 ةحرض ةخ ىف اكس وقنلايأ
- 



 مه «ب نمولو لطابلا ىلعم_هراكك_:المهعجاب ىأ ( لطاب ىلع تكسبال نماوناك م هتالو) بي كلا ىلا عارمسالا ىأ(كلذنمإل

 ءاسملا عت نم قدس ءذلا ثيد# !ىأ (اذهاو وردق) مه :ريغوهءاحصلانمنوروك ذملا ىأ (ءالؤهف) مهلك ىلع هيافك ض رثهنوكل

 م-#|ىأريغغلا محلا ة+سن ىو |١ (هريفغلاءاحتاروضحاو بو ءدنساو ثفاو ولن ىأ( ءوءاشاو) هعباصأن يب نم

 4 تست ُْتشئئتتئتشتسسْتُْل ا ااا
 همس ةقاك ريثكلا

 ىلع كس ال نم اوناك ) لقانا كةريضح نم ىأ (م-هنالو) بن ذكدلاىلاعا رسالا ىأ(كلذ نم
 دحأر كني لو)ةيديدحلا 71190017 1+ او هم يبا( بسك دع وج لإ سوي لا

 نمىأ(سانلان لا ||(” هو) ©الةمولهقل ىف نوفاقجالو هقالخاوخر ع رهو م_ميق ذك اذا تام ىعمنو ريال( لاا
 ميياع)ةعقولاكلتريضح || فص هعباصأ نيب نمءاملا عن هيفىذلا ثيدحا (اذهاووردق) مهريغومياعحصلانشنزإ

 مام ةعدرا.ثدحام لإ "ردك نوصخال سس انل فاح ىف عقومنااولاةىأ( هلريقغلاءاجاروضحاوم_نوءوعاثاو) لسوهيلعمللا

 رورو )ثدي مهعي-طوومهفي ريث مهلك ىأريفغلاءاهلا اؤواجكر يفغل !ءااروضحوايذك هنوك نكءالف
 م-ب رش نم ىأ ( ءولعف

 (اودهاثو)مويقسو

 مهري-غ ْق مهيعاىأ
 مه« مج قد لص راصف

 اعاجا نوكمف (م-4
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 مو) اهليصفمل_عغاذه سلو سوماقلا ىفاهرك ذةريثك تالامعةساوتاغا هيفودحأ مهنم فخ
 لصأأال اهنا ةزجعملاهذه نم ىلقئامنا دحأ ليل ىأ(مهعه.اوئدحام مهلع سانلا نمدحأر كش

 مهمل »و مهثو طوك هول ىلإ امو اوثدح>امنملديناةزمهعتقب( ودل هاثووولعفمونا) هوو أم

 نهرك ذام(ر أصق هنردكو ه-هذدنوءاسملا عدت نمءودهاشامو مدت:اممهري_غوءاملابصو:واذالا

 ثيدح اوريخاكلذلىأ ( هلمهعيج قيدصك )ءريغراكنا مد عوةباحضلا لو دع نم[ ث نم ةرثك
 مهةخ سن ىقوهيلعام #ئارعأ وار ونعمارتا وترتاوتيق
 هياءىلاعت هّللاىلص هعباصأ نبي نمءاملاعبنل ةبسشملاتازجعملانمىأ «*(اذهديشاممولصفإ)و
 ملسوهياعىلاعت هللا لص (ءةكرببءاملاريجغت) ةراشالا مسا نملاحوأأ-1نايب ( هنازجعمنم) لسو
 ءاملل هتفاضاف حدصلا ىنععرجةلاهنموتر>ةنوترحفنافضرالار كلاعب عساولا ى_كاريجةتلاو
 ىنعمي زادع ريجقةلاوأ انويع ضرالاانر ذو ل_جوزع لاو لاحا ىلا ل>الامهفاضا نزاع ةفاضا
 ىهومادلا ري اةكربلاوءاملاهنمجج رخأن اكم ىقهدوجوهنمبب ىأ هةكرمب هلوقو هيف عئاشوهو جارخالا
 ىذلا عضوم اوهو ةكربلاهنمو ٌكرباذا ضرالا ىلءريعلا ءءضد ىذلا عضوملاو هو كربلا نملصالا ىف
 هريخ دا زىعت هللا لرامتو ري اريثك ىأاكر اممالزنمىنازنا بر ىلاعتو كراس هلوقوءاملا مق سدد

 وهو ثعبلا نملاعتفاوهو (هئاعتباو) هللاريغ ىف لهعتسبالو فرص :يالو هو هدابعىلعهضافأ ىذا
 نبب نمهعبن نعاذهرخ أ وهيفءثاعدو هل هسملب ىأ (هتوعدوهع) ىرح ىتالل حارخالاوةراثالا
 ىو ىراحاءاملا نههريغك تايقاقتالا نمهنوك-لاذ_هلامتحالةزحءملاىف ىوقأ ل والا ناله_هاصأ

 ىوثناك ثعتباو ثعبناؤهثعب عواطمد_>اوىنععامهو نونلابلاعقنالا نم هتاعباخنلا ضع

 فدصملا هازعءوهحي ىف لسمو( [طوملاؤكلامىو رام مدقتال كاذراهمشماذه ل عج وىوةثاو

 روهثملا ىلادصلا( ىل_.جنيذاعمنع)هتباورعمج رتلو هدنءاد:سىلعأ هلهتءاور ناله نودأط ولل

 ىلص هازغةنيدماوماشلان يبن اكم مسا ةيقوفلا ةانثملاعّتقب( لو ةوزغةصقىف) هنعىلاعتهللا ىذر

 ملسوهيلعمتلا لص هعماو اكنيذلا شدحلاىأ (مهناو) ريسلا فندم ةوزغيف لسوهياعيلاعتهللا
 صد عراضم (ض.+ ىهو)لاذ_همهرفسىفاهيلءاولزن كوبثب ان .ءىأدهعللاهفي رعت(نيعلا اودرو)

 ةلمهمداصن نوكت ناز ود والياقاناليسلا ءاذاءاملا ضد نمددد_ثمةمدعمداضوة:دحو در هنري

 رسكب( كارشلا لثمعامن مْئدد) لاقاذلوءاسملاة لق نعد : وهوهيثهباور وهوقرب و علذاصدنم

 هنتاقلهيههمسشو ههجوىلعنوكي ىزلا ل عئلاررسوهوفاك و فلأ و ةلههملاءارلا حذو ةمجعملانيكلا
 ىذلاء املا( عمتجا ىت-مهيدياننيعلا نماوفرغف) لقاك ضرالا ىف دود [ىنءعسدلو هناي ف عض

 « (لصخ)«
 ىأ(/اذههبشاممو)
 (هتازجعمنم) عونلا

 نيب نمءاملا عمبتوهو
 هتماركلهعباضأ
 هتكربب ءاملارب دقت

 ئأ عفرلاب (هئاعبتاو

 ئأ(هسع)هنايرحو هنارو"
 (هتوعدو)هت>رادعابا

 هناتح وأ هراسلب ىأ

 ئأ (كلام ىوراميف)
 ىف) ةخ-.:ىفاكءاور
 ءاطلاديد_ثني (أطوملا
 لقو: مايفتخ وكتملا
 اذكو ةرو_صقم فلا

 هحردت ىف مل_بمهج رخأ
 َق لءجنيذاعمن-ء)

 ىعو( كودتةوزغةصق
 تناك ةفور-عم ةوزغ

 مهناو) ةرج هلأ عسل ةنس

 ىلاعأ (نيعلا اودرو ..22222262222222222257----25-22--2-2-222--25202-2-2-2-2-2-2-وو>22

 ىلع ب صالاب ىرخأ ىو هرب دق: ىلع عفرلا.ةخس:ىفوءاموأ ودا تن هنا ىلعرجاب( ةلارشلا لثم)ء ام ىهسي امم ىأ (ءامنم) ىللق ىأ(ئذ؛) ىووذلاهراتخاو ليستورطقن ىأ ةمجملاوأ عملتو ملت ىأةلمهملادبدشتو ةدحوملارسكب ( صبت ىهو) !ممفتناك
 فرتغا ىأ(اوذرغف)ةلقلادح يفةفل اءملادوصقالاو لعنلا ىف لع ىرةرربسو هوهضرعو هلوطيف كارشللالئاممىأ "وة نملاحمنا

 ةخي اكسل( عمتجانحمهدابنيعلانم)ر ولا



 (اهيذ) هيلوسغللاءاملا ىأ(هداعأ مهيدي وههجو هيف مسوهياع ىلاعتهللا لص هللا لوسر لسغمث) مويدلاميفءانالا ندىأ (ٌئشف)
 ىأ(لاق)م-بباوداوةسأوهنماوب رشف ىأ(سانلا ىتسافريثك ءاع) تلاستى أ ةفطاعءالا ( ترجف )ريس ءاماهبىتل انيعلا قىأ
 نم)ىرحو رجقنا ىأءارلاوةمجعملاءا او نوثلاب (قرةاف) نعى زاغملال_هأ ماما هن 1 ربامي:ىأ( ىحسانباثيد>ىف) ذاعم

 ديدش توصوهوةقءاص _ قعاوصلاس>ك هن رك توصوةكرح ىأنيسلا در د ثنو هل ههملاءاجلا رمدكب ( سد هلام ءاملا

 ىلاعت هللا ىلص ىنلاىأ (لاق مث )دولا ةعبرس| هتد> عما مك هتك-اهأوهيلعتن الا ئثبر كالت دي دحةفيطل اراه عمناكا؛رو

 وندو ع رسوىأ(كشوب)لسو هيلع

 انهه ىذلا عضوملاىأ
 ند هقامو را لحال

 ةعبدب ٌياهدق ءاما

 ءال_ةما ىألو-هغلا

 عج مارس (انانج)
 ناةسلاو هو عتملابةنج

 ىهوراح شالا ريثكلا

 انجح هنح .ردذ_صم نمد ٍ

 ةرماي اك فةدرت_ساذأ
 اهفافقلأ ٌةدشب :دحاو
 ىلع هع.صتو اةالظاو

 اذ_هىلحالاةزييمتلا
 قىحسانباهركذ

 تقو كلوت قي رط
 ف رصنا مهظفل ودعج رلا

 ىلا كوت نم ىعي الثا
 قيرطلا قناكوةنيدملا

 بك ارلا ىورب ام ءام
 داوي ةثالثلاونيكارلاو
 قق_هثملا ىداو هللا

 (انههامى رثنا) كرعةدمىأ(ةايحلبتلاطناذاهءاب) برقي و 0

 ءامعم جا ىت>ئثىف اوةرقلصالان او باقهيف سداو مهعمتناكىتاا ىفاوالا نم( ئثىف)هوفرغ

 وأءانالا ىعميْئدلهيفريمض (هندب وههج وهيفل_بوهيلعمللا ىلصهللالوسر ل غم ) مهوتاكريثك
 هداعاريمضواهتماوفرغىتااني_علا ف ىأ(اه.قهداعاو) هاوقةلك اما هنكءاوهنمرهاظلاناكو ءالل
 او رش ىأ(سانلا ىنةساف) ريثكءامنيعلا كان نمىرحىأ( ريثك ءاميترذ ) مهوت مهحوللالءالل

 هاوراهيقريسل |بحاص(ىقدسا نباشد د>ىف) هنعىلاعت هللا ىذ رل.+نيذاعم(لاق) مهاوداوةسو
 ءاللانم) ةدشا راجغنا رخقناىأ ف اقوة ههمءاروةمجعمءاخو نوثب (قر كاذ) هتريس قذاعم نع

 وهو عمسأ | ةساحبس ولات وصلا ىنععنبْماهومني_سوءاحك سحلا(ىقءاوصا |سحك سدح هلام

 ةقعصلانم ”ديدشتا وصأ اهعمن وكب قعاوصلاوةنكر رحعوسل ىأس>ه.يثل لاقي روهشمزاكم

 نم لل_بوهياعىلأعت هللا ىلص هنعجر قناك اذهو سو سلا, سو سل |ه.دثت نمو هوةدصلاىهو

 للتو نهج رام ىو رطل! ىفناكوة-ف.دملاىلا كلوت نمالفاق فرصا ُ قحسا نءالاقايك كوس
 هللاىل_ص ىنناا(لاقمث)ةصقلارك دف ىةثملاىداو هللاة.داوبةثالثااونيسك ارلا او تك لرلا قراهم
 ةروسكمةمجعم نيو واووهيدحتلاةانئملاءايلامضب (كثو) ءاقتسالا ىرحدعب سو هيلعىلاعت

 وطب ريغنم عرمست وبر ةيهانعموهريغو سوماقلا فاك هيدر ةغلهنيش حافو ك شوأ عراضفاكو
 لعافوهو ك ذيع ئ رت نا) ناك لا اذهتأرو ارعهتلالاطأ نا ىأ (ةايحكب تلاطناذاعمان)
 ءانملاب( ئامدق) ناكل! ةراشاوهوانههىذلاىأ ةلوص ومام( مهامه دلل حتفلاب ا كيش

 هؤاهرثكي ىأن امسلا ىهواوحتفب ةن+ عج محلا رسكبو هوزييمتلا لعب وضنم(انانج) لو ه>ال
 هضعب ىلعهنم فن ءاارصتقا ل يوط ثيدحاوهريثكر حشو را متاذز.:اس نوكمثهضرآس صو
 لعفأ( عوكالا نب ةملسو) مدنا ةدحوملاءابلا حتي بزاعنب (ءاريلا ثردح ىفو) اراصتاهتمدارملا
 ىقنية>ةغب ةملس ثيدحو ىراخبلا عيت ءاربلاث دد>وذيلا جاح وءاوهو نءدح دهب عوكلا نم
 (ةيديدحلاةصقف) قأيساكع ارمأ اثدإ دح نم( متأ) مسمهأو 2 ىذلاةماسش دحىأ(هثي لد> وز 6

 ا 5 0 ىلاعت هنراوددقلا رك ذق (اهرثب و)مذه:أ5 ةباحصلا ن لج ر(ةئامدرشععبرأمهو) ناوضرلا ةعيبابيؤو اهانمدق ىتلا

 ةزهراشا ىو روكهدو رعمة الا (ةاشنيسست) ةيقوفلاةانثملا مذد (ىو رثال) اهرثبءاموىأ ير

 هاك نماهيقام تو انح رخآىأ (اهانحرتف) 7 الخل |ىه 5م رخآقةح ودعم و هأ دأق: در وسكم ع 25 ل 1 1 ىلعىأ

 ميجا عاقب (اهامج ىلع لس .وهيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوس ردعقف)اهئامنم(ةزطقاميف رع 9 ةئمطب و مدل 0 ا

 ةمحعم نيش اهاقش ىورب وءاملا نماهيوعجامريسكلاب واذ وحامورّدبل امقوهور وص ةمةدحوملاءاملاو )عى ل 5 و 1

 1 د1 1س سلالم ساس كلل سلا" كسا اطل سما يتاسقلا ن١ فاتن | | ىأ 6 دحو) اهم هوحرنا هولدءاعىأرثبلا كلت نمىأ(اهممولد) لو فلل ءانبلاب( ىتأو ءارعلا لاق) انه ىنععامهو هكا ةاوزاكاو

 (ىصبق) ةيديدحلا ةصقىف)ءاربلا ثيدح نمىأ (متأ)ةءاس

 َى ملا لاق(ةاشْنِتس:)اهئام ىكنالىأواولارسكو ءاثلا مضبىأ(ىو رتالاهرثب و)ةثامعب أوف لأى أ( ةثامةرمع عب رأمهو

 باوصلاوهو ىفاسماتلا لاو ىهكلاهرك ذةريغسصلاةلخنل ا ىهو د لاو رمملا حتفيءاشا نيج ثيد_حلا لهأدنع فو رعملا

 ةولطوملاو مسجلا 5 (اهانج ىلع ب وهيلعىل اعن هللا لص هللا لوسر دع فةرطق |همق لركن مف)هلك اهفاسانعرتذ ىأ (اهلنح 2

 اهمماءامهينىأ( ولدب) ملسو هيلع ىلع هربا ىلص ينلاء يح ىأ(يتأوعا ربلالاق)اهفرطو



 نايبامهئاماةزههر كي( اهيق صدام اوءاعداما] ثيد-لا ىوار(ةملسلاةو) هاوقبهيل 7

 لاق اهيف ىصداماواعدامافةسيكرلا ءابج يلع /_سوهسيلعىلا_عتهلا ىلص هللا وسرد عقم لاهاي ورتال
 ةر>ثلا ل-صأىف ةعسللاناعد - وهيل عىلاعت هللا ىلص هللا لوسرن ا ملاوأنيةةساوا ني ةسفتشاخ

 ىفمللالوسرا,كةعبابدق تاقفةملساب عببابلاقراهنلا طسوىف ناكاذا ىت> عساي مث سانلا لوأهتعبابف
 وأ ةفح ىفاطءأن احالس جم سدل ىأ ل زعأ سو هيلعهللا لص هلا لوسر ىفآر واضي او لاق سانلالوأ
 سانلال وأ هللالوسر ابك .ةءبايد_ةتلق ةملسأاب ى_عبابتالا لاق سانلارخآ ىفناك ىتح عباب مث هقرد
 مت ةملسْثيدحنا نم فذصملاه«دقام :هنموثددحل |ةثلاثلا هتع امة اضد أو لاو سانلا طسوأو
 هلىرحامو ةعدابملا ةيفيكهركذلواومدقنيح ءاشلل دس نماهياعناك هناوةصقل | ليصغت نمهيقال

 اهضعب وهذهديحو ب خشنلا رثك أىناذك (ني-ةاورلا هذ هريغىفو) سو هل عملاعت هللا ىلصهعم
 نيةءاورلاداحتالة راشالا مسادجوهنابلوالاهجووهيلاراشملا ةينمل باوصل اوهول ةني:ءاورلانيئاه

 .ذهىف)ةملسءاور وءاربلاهاور ناتي اورلاو فاكتلا نمولخالهنكل :دحاوامبفةصقلا نال ىنعم
 (ةيديد_للا ىف ارارمهتجرتمد_ةئدقو ىرهزلا(باهش نبا د رطن ميدي دحلا ةصقىأ(ةصقلا
 ءانيلا( عضوفإلاهرتست ىأاهنكت اهنالماهسلا هيفعضوبام ىه(هتنانك نمامهسج رخأف) ةصقللر بغت
 ةر وفم ارثبلا بءلقلا (ءاماهيؤسنل بيلق رعقىف) هعضوب رمأىأ هعضوفخذلا ضعي فو لوهجملل
 ىذلاوليلقءامناكهناةقباسلاهداو رلل فا اموهو ثنو وركذب هىوط ىهف توني نافءانب ريغ نم
 واوامهنب ةينحتلا ةاناملاوةلههملاءارلا جتغب ( سانلا ىورذ) أيام ىلع ةيجانل .ةوءاربلا مهسلا عضو

 لم نونونيتل مهملاءاطلاو نيعلا عشقي وه(نطعداوب رض ى>) هلوقا مهباودو مهوعبش ىأةر و سكم
 اذاةمرالا برض نماوماقأ ىعمباوب رضو لهن دعب لاعلدوععتل اهب رثد_عبءاملا دنع ل بالا هيف كريت
 ءاو رثيدحلا اذهو.دنعاولزنءاملاةرثك اوأرامل مهنا ىنعي تك رباذا نطعب لبالا تب رض لاقي اهمصن
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا ل وسرج رخ_.ةلاوةمرخنءروسملا هك !نيناو راادتسمىويبلا
 اولا ةفاولرنا سانلا هيأ لاقل_بوهيلعىلاعت هللا ىلص هنأه.ةو ثيدحلا ركذفاب رحدب ربالتببلاةرايزل

 (نيثياورلا.ذهريغفو)
 باور وءاربلاةباور ىأ

 نأىلوالان اكو ةماس
 نيت اهري_غىفولو#ي
 واتت لاك نيساورلا
 ام.ْمعةباورلاهذ-هيف
 ةصقىأ(ةصقلاهذه)
 ةخسن قوردما اءامهدانز

 نم ةصقلا هذه

 ىأ (باه-ثنباقيرط
 (ةييدحتاىف) ىرهزلا
 ثيح ىحندلادعبأدقو

 ةصةىأةصةلاهذهلاق
 ةصقىلا هل" ان(ةيديدحلا

 ةيسيدحلا ىف ةيديدحلا
 ىلاىأ(حج رخاف)

 لسوميلع ىلاعتهلاىلع
 (هتنانك نمامهس)

 هتبضتو اكلك
 ابيقىتلا هيتنانك نه و

 اهرتستو اهنكت اهمالدم اه

 وهوهمهسىأ(عضوف)
 هدب هب ولعاقلا هغيصي
 زارباب هعضو ةخسن
 طبْصضةْخ .ذقورتمضلا

 متأوهولوعفملا ةغيضب
 ردقىف) ىعممعأو ىء

 مري وعىأ (ببلق
 ليقو نب'ملى-عي وطن
 ثنو وهو هيداع

 ١ ل ااا ااااااااا>> 77ججججمح 0 7
 لوح ل بالا لزمن مهملاعتفب (نطعباوررض ىد) مهباودو مهسفنأب ىأو اولا سكي( سانل |ىورفءامهيق سل )لاقاذإو ركذبو

 اوور ىتح ىن-هملاوءاقتسالاب ابق امي سالءانغتسالاو عاسن الل لثم برضوهو ىرخأ هرم برشلا ىلا داعتل تبر شاذا هيف كربتلءاملا
 ةصانليقوبزاعنيهاربلا ره سوهيلعىاعت هنبا ىص هنا لوسر مهب لزن ىذلا وىفاسملت الاقمهلباتي ورو



 اعرد هراقسأ ضعب ىف شاع ءلا سو هيا عىلاعث هللا ىلدهلل لودوملا | هاف انلانازهنعو 2 هله+ ءأأو اوراف ل ء( ذود“ ”ةىأن عوز

 ميلاةداب رب ءوصولان 2 |اعقموأ هل عقم هر رز توسل ةوكشلا دال لا نو سو محلا ع كب (ةأضي مان

 نورك ةرهطمىأ هل" الل

 هطد ١ أو ه> مك نب هنضح

 ءأالا اوىأ(ملعأ هللاو)

 قارب م 8 :أىأ(ثفن)

 (المأابف ة)قيرالب وأ
 برشو) ثني ملأى أ

 مظي(او و رىه>ساثلا
 مه سسقنأب ىأ واولا
 ءانآلكاؤال هو + عاودو

 حس نان
 قرو بص) :ىألوهخلا
 ةأضيملا(اهنا) هذ

 (ىماهدخأ اك) ى 0

 صةءاما فاح ىل-عىأ

 يفاسماتلا لانو انتم يد

 لو-ةأ «+سيلاىورو
 فيدصتهنار_هاظااو

 نيا اوناكو) هندل

 ىوروال_رنيعيسو
 ىو رممل-هىأ ( هلم
 يناردع) دات أ
 كنزي لاب يصح
 ند وهو (ىناريطلا

 1 3 «ةىلأث يدح]) ريو

 1 هأ هركذامره_خىلع

 ةحس قو(ناوحيدعلا

 نايبهنا ىلع ناةح ردت

 اهعلافع ىرعطلاهركذامل
 ص ىنلا)نأوهودر ريع
 جرح وهم .اعىلاعت هيأ

 (ادمم) هاكتاب ىأ (مهم

 © وملهال )انيعمىأ

 ماشلان مناروحو لوس نيإ هن رقل دب + ددزمم نو كسو عملا ضب

 محأ ٠ نمالحرهاطعأهّثن 8 1 - نماههسح رسايل ءامىداولابام | 0

 ى د تءاوبا يرد سوه ووعتم ةيلافاتمر 10 ,(هن :ضىقاهاعحت )ارم اماطق ىعااواممأضو

 فاضح ملال مهوناكابم هبدوردما يتلا نلت ف خا قا اهخنقلا 2) مع

5-55 0100 

 1 اولا ذا زن لام
 ليال رمالد ىر اعل ادالن 2 ازنئذلا نا هيذو نطعي س أ: أ ورك ل

 لوقي هنعىلاعت هللا ىذر ب زاع نيءارباا ناكو 0 بلا ةمحأت وهل قو ةمأ 5 سوه لكلا اعت هللا ىل

 ل.ةوىب رن نامعذلا ليقو ب رنيث راسا ود (ةدا ”ةىلأن «و)ةومنلا لئالدىفا ذك تازنىذلاانأ
 ارشاد 2 سا :لاناركذو) لاةفه_ةطعاذلا ةاضاأ قم: كاداو رثيدحلا اذهوورعهمسا

 ميلارسكي (ةأذيلاءاعدف) رحلاديدشام هوب ناك هنال(هراقسأ ل ضعب ىف شطعلا ل وهيا عىلاعتهّللا ىبص
 بلط ىنءعاعدودلا همام و ةدعد قود ةقمابم رمز دهر 0 هوءوضولاذ] ! امتالوا وْنَع ةماق» ءابو

 وهونوثلاوةد_د>وملاءا للرد وةمحعملاداّضلا مس كي (هنضىفاهاعذ )اهب ىت اق ءوضول ما

 نيبب رغلا فئلايعل|ىمسد.و كندض قد اج اذا .دعألاق نضلا نمت» رق طبالا تدتام
 لاه (لعأهتاف) ة معلا لخدتاكهيفىفاهخ لخدأ ىأ (اهقمقتلاث) هيلااهمضواهكسمأ هنادا رااو

 خفنةئاثمءاثوءازو نون, ثفنلاو ال مأ:أضدملا كا”: ىف ثفن أىأ(المأ ايف ثغن) لعأالىفا ىوارلا
 000 ةأضي لا ند( ىسانلا|برتشك) لغتل نلف زو خانلاك زر ري كفيل
 اكاهناىلا) لوه>ملل» ءانبلاب(لد 2 رشنءلضن دا والمو) شادعلل ليز ملا ىرلا

 هنالل-.خلاهااوىنماهذخأ نيح امم ناكامتأ يت صنت ىنما هذ_خأاملثىأ (ىماهذخأ
 ركذونيصح نينار عه هىور 5 رنيعيسونينث ا اوناكو)امذ ناكامرادةم ىتةحّ:ب لذا سدحلاب

 ' (حيحصلا لهأ هركذامريغىلع) روكذملا ( ةداتةىل أثيدح) رووشملامامالارب ني ذجم (ىربطلا

 جرخ لإ - بوهيلعملاعتهللاىبصىنلاناو) 0 ع ام

 واولان وك سو ميلا مخ ؛(هنوملهالا دم) ممعىلاعت هللا طرةرادصلا ن نمنيروك املا ءال مىأ مهب

 نمهنار وحو كوس نيب هن رقوءاقلملا ن نمضرأىب مل عنق وذاع :ةهمةنك انساه دزمهمهضعب زوجو

 ةثراح نيديز مهو ريدأ عجءارعالا ودب رد دمام( ارمالا ل“ ةهغلد ؛امدنع) اميعمو رانوقم ىدعادعو عا !|

 هللا ىل_-صدهنأكلذو ةحاور نيهللادمبعو بلاط ىنأن ب رف رععج وسو 4: اهلا اك 1

 لح وع ةوهلرااءلع :قرضب كلم ىلا باتكيىدزالاري عني ثراه ل درأ مسو هياعملاعت

 هن الب ىلع هذ ةنراحن سدد زا سوهىلا تنل لصدتلا لو سررمأت هلمق هل وسر لاق وهل" ةقىفاسغلا رع نبا

 نيهللا دبع يمت :رفعج لق نافرشعجك ريهأكدي رل:ةنالاقو ليمحرم هلا ةةامهاسرأ وفالآ

 رعسلا لهأ هركذاكم هاصوأودب ل ادق وت ل راند للا لا لكك رافت حاوز

 ةبارلاتعدق ويلعىلاعت هللا لصدتلا لوسر م-هربخأ يلا دبغ مر فعح م كير لل أوه !ااولق

 راش[ كب يغلابهرابخأ نمملسو هيلعىلاسعت هللا ىلص هتازجعمهيؤو ثي دار خ آ ىلا دياولا نس دل

 ركذاك (ملسوهي .دعىلاعت هللا ىلص ىنلل تابآوتا ردعمةيقالب ءوطاشي ؛دح) ريرحنباىأ(ركذو) هلوقب هي |

 هيقو) هرذدق مظعو ه.ىل اعتلال ضفاسم كل ذريغو نيحانح ة#نلا ىف هناريطورفع+ ن مهد_هاشامو

 (مهمالعا
 ةحاو رىلأ ن يهللا دعو بلاط ىنأ نب رقعج ومال بلاوةالصلاه كعدالومةثراح نيديز 2 هو هئارعأ ى أ( ءارعالا ل“ «ةهغلبامدنع)

 ىأ (لسوهيلعهّتلا لصونلل)ةرهاظ مارك وتامال ءىأ(تابآو) راب ىأ(تازجغمهي .ةالب وطاش ؛دحإ ىربطلا ىأ (ركذو)

 دل ذةاام.ظعت



 ىلاعت هلوةلثوبنلامالعأ نموهف(دغ و هنودحالو هنومذت عب ىأ فاعلا ارسكي(ءاملا نودقفي مها) هءاحالءراتتا ىأ (مهمالعا
 ءاهز هاك أىأ( موقل او)ةداتةوبأى أ (لاق) قس اكىأ(ةأضيملاثددحإىرمطلاىأ ( رك ذو ادغ بسك اذام سفن ىردتامو

 هديك ىعن(ملمبانك ىفو) ىنمشل |هرك ذهنوءفرب ث د دما لهأ نك ,ءاهز تصنهجولا ىزملا لاو أن يماهردق ىأ (ةئاممالم

 ه> -ذ ىو ىلجال ىأ( ىلع ظفحا) دغ ىقعاملانونةقي مهنا م4 لاقامد عب ىأ( هداتق ىلال لاق ) لو هيل عىلا عت هللا ىلدىتلاىأ (هنا)

 اذه سويلءىلاعت هّللاىلص ينال ءامالا لاقلإك الاف ىضاقلا لاق بانءربخ ىأ( ابنا نوكيس)نأشلا ىأ(هناف ك أضم انيلع
 (هوحن) ىريطلا ىأ(رك ذو) ليل قلاءاملا ريثكت ىهو ةيلعفوأ نال زوكيساجلاس يغلابهرابخاىهو ةءاوقنانزرجعمتيدسحا

 نارع ثيدح) هعباصأ نيب نم مه 2 ءاملارجفتىلعلدباموىأ(كلذنمو) هريغءرك ذامق امون ىأ

 قاكىأ نيدوضصح:] ١ ]ااا

 لاقهنا -:ءنيحر علا 1 ا (ةثامالثءاهزموقلاولاق) ىباسلا(ةأضيملا ثيدح) روحا( كذو دغءاملانودقفي مهنا مهمالعا
 لضاوتلا ناس نخ) «ياعىلاعتهللاىبص (هنامباتكى و)اغن آمدق: اك نيمختلاورزحلا ىتي رطب كلذ نم بي رقىأ

 سو هباعمىلاعتهللا اهكسمأو :ذ_ه(كتأضيم) انيلعةخ_ و( ىلع ظفحا) هأضيمهعم ىأر دقو (ةداتق ىلاللاة) سو

 ىأ (شطع هامسأو || اموموقلاهتيافكو اهئامرعأ ىفةبيعةصقو ميظءعرب_ىأ (أبن اهل نوكيس) نأ ريم (هناف) دنع
 ( مهراقسأ ض عد ق)ددشأا ةقباسااةزجعملا ليمق نمىأ (كلذنمو) مدقتام لم ىأ ( هوك ركذو) ةميظعلا :زجعملا نماهب رهظن
 مهراقسأن م هخظىو || صعيف شطءهءادكأو وهسيلع هللا ىلص ىنلا باص ن يحن يصح نب نار ع ثيدح) ءاملاربحفتىف

 ديدشتب(نيلجرهجوف) ]| ناكم:أ ما ناد<اممناام ىملعأو) تاهملا نمةهحلامهلسرأى أ( هءاحتأ ن منياج رهج وف مهراغسأ
 ا.هوامهلسرافىأ ملا أ نب ريب زلاو ىلعامهنا لي ةودهج و هللا مرك بلاط ىنأ نب ىلءوىوأرلا نيص>نينارمنالجرلا(اذك
 بلاط ىنأنيىل ع لأ تملسأ اهنا اريسلا ىف عقومنأالاةأرلاءذهدحأ مس لو هءاحصأ نمرغن ىف رخال عنا ىويبلا ىفو ماوعلا
 نم)نيدحنينارمو أ ةغللالهألاة(ريهداهعم):دحاوةصقلا تناكن اخ اخ ةذورب هنا ثيدلاىفنأالا ناكملا مسااوركذبلو
 ىامجبحرصاك (هباحتأ وهو هبرغلاكءاملا ءيق لمح د اج نم فرا مما حّتفبةدازملا (ناندازم«ماع) ىثنالا ورك ذلا ىلع لطب هنأ
 اذه قرط صءدىف (اهادجوف ثيدحلا)دوزملاةينثا اولا ةثمهّضعب همه وب مدازلا نمالدلج عمدا جه يف ديز هنال:دايزلا نم

 ءاناىفاهثام نمءام لعج ىأ (اهتيدازم نمءانا ىف هذ لسو هيلعملا لص ىنلاىلااهبايتأو) ةأرملاىأ

 (لوقيناهللاءاشام)ءانالا ىف عوضوملاءا-للا ىف ىأ (هيفلاقو) نين دازملاءام صعدهيفعضو ىأءدنع

 امهملعأو) ثيدسحلا

 ال (ةأماناد-< امها

 ا نمهثاناؤ هذخأىذلا(ءاملاداعأمث)هومهبأاذلودوم بولا متهوكوهيلعهللا مسارك دو.واعددارملا

 ةيس ىو( ذكناكم) لوهجلل لعفلاءانبب (امهيلا زعتحتفمث)نأ رانيتللا (نيمدازملاف) هلاعدامد_ءبهدرفنم_ةدازملا

 1 لوقدحاو مقالا ةيرقلل سبل وعجناو ثدنأتلا اومدقنايك هيرقلا مفوهز ءالزع عمج مالا ركباميلازعو
 57 د ىقمضولا مساب صل غسأن مناكامو فوذ ن «ناوهالزع ولةسأن مناو ءالزعمسجب رتفددعس تلال

 قا نك قام و يل ا ىلع سلودحا ولا ىلع ىاطيدق عما نا ن-الا 4 زعلا

 0 ةأرملاهذ-هناليقدقو سطعلاةرورضلوة ب رحتناكاجنالا هئامىل ءىن>اسغاو ىتمفاضملا ناك

 (سانلا) سو هيلع هللا بص(رمأو) .وهيلع هللا لص هنمةميظعل اًةزجعملا هذه تدهاثا لت ملسأ

 كن اهث اس

 اخ ة_ضوروهوةعئلب
 (نايداز هيلعريعب اهعم)

 نمفرا ملا حتفية دازعة يزشت
 هدايزلاهدامىهوةدئازاهميموهب رقلا ىلعاهتداب زلةدانزلا ةدام نم ىهوةدئازاهميموةرقلا نمرعك [ه.وارلاكء املأ هيف لمح دلج

 ىذلاريعبلاوه هيوارلااماواز < ةيوارلا ىه لبق مثدارملا ل_ءأىلاعت هللاودازلا نمةذوخأم نوك نا دعبي الوب رقلا ىلعاهدايزل
 هيلع ىلاعت هللا ىلص) ىنلا ىلا ةخن ىفو( ىنلا ومان اواهادج وذ)اهابلطواهرث أ ىءابهذف ىنعملاو هل وطيىأ(ثيدحلا) اهلمحي
 هانث نمىأ (هللاءاشام ه-:لاقو) ام هئام ضب ىأ(!مدازع نم)» دنءامىأ(ءاناف) وهيا عيىلاعت هللا ىلص ىنلا ىأ ( لع سو

 لعافلا ةغيدد نوكي نادعشالو لوهحملا ةةيصب (تحتف مثنمتدا زملا ىفلذ وخأملاءاملا درىأ (ءاملاداعأمث) ءامسأوأ ءاعدوأ

 ىو(سانلارمأو)ةروسكم ماللاف عجوه لقوة حو شم ماللاولفسالا اهخوهوءالز ءةياشت ىازلاو ةلمهملانيسعلاحتغب (ابدلازنع)
 سانلامأ مث ةخسن



 لاقءؤالمالا) ممئاوأ ن مىأ(ايش)اوك رتل ىألادلا حقب( اوعدي 1 ىت>)ءاإإذخمرداج زمءاناو دوءاةس عج (مهعيق أاؤالخ)

 نم مولعملا ىذاملاةغيصب ةخسن قو ل. مخالا نم لوهحملا عراضملا ةغيصب (ىلا لح و)نيصح نين ارعنعوة+-فنىفو(نارع

 ةدايز نمىأ هير دصملا ىلعءاّدل|رسسكب

 مهدا زنماهود وربنا

 مهنا تمهوتام ىلعةدايز
 قؤواهيتداز نماوذخأ

 ةغيصب ( عمه )اهدارع

 ة>سقو(ةأرلل) لوعأملا
 دارلا عج(داوزالا نم) اه

 ةحس قددارلاللداع]

 ىأ(لاقواهبو”)او الم
 ىلا_هتدّنلا ل_صويننلا
 ىفذا) مو هلع

 كئامز_هذخأت ماناق
 ه1 ا

 ىأ (اناةستلان كو)
 هكيفيك ةداب ]سيسي

 ن-ءو) 20 ةكرم

 لاق) ةملسلاووهحسن
 هللا ىنةخس ىقوأ ىنلا

 «ياعىلاعت هللا ىل_ص)

 (ةودضو نمله اشو

 وأ معمأ ىأواولا تقي
 ءوضوءام متاوأ د_نعأ

 رسكب (ةواداب لجرءاخل)
 رهغص ءاناىأ ةزمطا

 ايف ءاكإ دخت داح نم

 نمرعسا ئثىأ (ةفطذ

 أمصىأ (اهغرفاف)ءاملا

 (انلك انأطوشنحدقف)

 ءافذةمجعمنيغوةلمسهمملادب (ةقفغد هقفغدفإانل ديكو عفرلأب

 هءاحأ لسوهياعىلاعتهللاىلصىنلاىأ(رمأمث)ةيفيكلاوةيمكلاىفةكربلا مد

 مييناوأن م( ًايشاوعدب مل ى>)ءاملاهيفعضويدلج نمءاناوهوءاقس عج( مهتيقسأ او“الف) هنماؤا؟نا
 ادادزب لا ههنا) لو هجللءانملاب( ىلا ل يخت ) انأ(و)هذعهللا ىذرنيصح نب (نارعلاق)ءام (هوثلمالا)

 ,اههمسانلاذخأ دعب نيددا زمانا ىتامذمىف عقوف ها لاطيعأ دينه ربدقتب ةيلاحةل لاف (ءالتعاالا

 أيشمهدا ازنمادوطعي نال_سوهيلعىلاعت هللا لد( رعأ )هياعناك اعاداز لباصة:ي ملا «هناءاملا

 نه:أ ارآل) سانل ١ عجىأل اوعفلءانملا ( عمجلا) صعب ملاهئامناقه.تمالضفت هت امنمذخأامالدب

 ذخأت مناف ىبهذا) ةأرلل سو هيلع ىلاءتهنلا ىلص(لاتو )اهريعب لعمولجو (اهبوئاو“المىت>داوزالا
 ىنو طقف ىنذصملا رك ذاماهضعب فانه تاب اورلا تغات او هلضف نم (اناقسمّنلا نكساو ا
 ةيرقلاءام نم لسوهلعمللا ىلص هلامع: باوك لذ مهرعأ هناو مهلب ا اوقسو مهتيقسأ اوثلم مهنا اهضعد
 اهامعتمالاورطضا اذا اهل سعد هرمأ وسن مهناو مييناوأ لاوعتسا نعهنم ىهملا ىفاشال ةرفاكال ىتلا

 مهوتيالءاملابرقوربرت اور اا هيقنوعضي ىتا|مويئاوأو مهرودقك ةساحنلا لمة< اوهصاصتخال
 هنأ ىلا ةراشا هيو هيل عفوقولاتدرأن اهماستو هلوطد ثءد-كا أر قاىأ ( هلوطب ثيدحلا) كلذ
 م-فاهرك ذواهموقل اهءعوجر ىلع هلامتث اله ريغو ىراخملاك ثددحلا سدكى ىورع لي وطثيدح

 لع ىلعرصتةا فدصملا نك !سوه_ياعىلاعت هلا ىلص هلةزجعملا نم هنأرامابمحعتو اهمامتبةصقلا

 ىلاعت هللا ىلصدتلا ىنلاقلاق) هناهنايب مدقت هنعمل عتهّللا ىذر( عوك الا نبةماسن ءو) هنمدهاشلا
 سعت مضلاب وهب وصوم ىذلاءاملاهناو مدقتاكواولا م, (ءوضو نمله مايالا نم مو ىف( لشوهيلع

 ماهقتسالادعب هعوقوةركنلابءادّدبالا غوسوءوضو ركعم له ىأهريخردقملا أ دترملا فةدئاز نمو لعغلا ظ
 قلطتدقوليلقءامىأ( ةقطن ايف ) ريخصدلج نمعانا ىأةلههملادوةزمحلارسكما (ةوادا.لجرعاخل)

 ىأ(جد_ةىفاهغرفاف) هينا لج رلا ةفطن ه-:موةرطقلا اهامعم لصأو ةتكسنا هتلزنم هلي غل هريغ ىلع |
 هقفغدنو قلطم لوعفم ( ةقفغ د هةفغدن) ل_ءاغلاريمضل ديكو ثعفرلاب(اذلك انأضو ف )ءانا ىفاوجص

 همصنىأ ف اقوةو_سكم ءافمة_هجعملانيغلانو_كسوةلم-هملالادلا ح-ةفونونلا مب
 ريسخ عقرلابعب رأو لاحرلا نم( ةئاسرعشع ع رأ)ع-ساو ىأىفةغد شدعم_-هوقنماريشك امص

 نمددعاناسبب هنالانأضونوأهه_ةغدنري_مضنملد.وأ هرخآىلا عدرأن-ففو ىأرد-ةم أدم
 نب(رعثيذ>قو)رئامذاادحأن عةيلالا ىلعهمدنوءانالارغصوءاسملاّةلقعمم-ةرثكو ب

 ىلإ حيض دن_بهدن_مىقةمب زخنياورازعلاو قيما هاورىذلاه_:عىلاعتهللاىذر باطلا
 ف ةخسقةعقاولا لو: ةوزغىهو نيتلههملاني_ىلانوكسف زيعلا مضي (ةريسعلا شدج
 اذلوم_هد_عتإ ةلاةءاغىفدازلاو ةقفنلا تناك نامز ؤتقفت امال ذب تيمسو ةرجهلا نم
 0 نينامثعل و هراهسأ قهيداعتت 1 | اييفإسو هل عىلاعت هللا ىلسص ىدنلا ر وبلا

 ىضر

 هحصضت قدي زخنباهاوراك(رعث.دح فو)ةثامعبرأو ف لأ ىأانلك هلوقل نايب ( ةثامةرشععرأ) اريثك امص همصقىأ فاك

 رامثلا تقوورحراهنفتناكوةرجهلا نم عستةنس كوبتةوزغىهوةدلاو قيضلا ىأ(ةرسعلا شجف)هنعرازبلاو قودبلاو

 راحشالا ل الط رثكو



 رحنيل) عاقتوةزمحارس كي (لجرلا نا ىتح) ديد كلا ىأ ( شط طعلا نم نيم - اا ىأ(مهجاصأام) هنعىلا من هللا ىدرر مع ىأ (رذو)

 هياع لامتسالما ياا از ونولامىأ( ركب وبأسغ رق هنرمشش )هشرك ىامىأ(ه ” رةرصع يفز ةدك ملا ماللا عاقب( هريعد

 نم(اموعج رب لذ )هيلاى ١ , وهيلع ىنثي وهند عرضت ودهن روعدب وىأ(هيدن عقر ]ب اعدلا ىلع هلجىفوأهمأ ىأ (ءاعدلا ف ملسو

 ىأ(ءامسلا تلاقى >!ا مهلا نعناديلاريغشي مل ىأ مزالل عج رنماعجرت لفة+-ىقوهياامهعفردعب هيديدرب ل ىدعتملاعجر

 "1 تماقىوروتلام ليقود لعقلا نمل جىف لمعت لولا ناف ترطعأ

 حاضت: ةالخح_ضافلا ىمستو ريسلا فنمبإيك هلاعمهزهجا لءاضيبلا ديلا |بيفهنع ىلاعتهللا ىذر
 (م-ماصأ ام)هنع ىلا عتهللا ىذر باطلا نب رع( ركذو) ىضلاوةدشلا ىهةرسعلاو اه فنيقفانملا

 هشرك ىفاموه (هثرفرص»يفهربعب رحنيل لجرلا نا ىتحإ)ءاملاةلقل(شطعلا نم)ةرسسعلا شدج ىأ
 ) ركب ونأ ب غرف مهترورض ىف كلذ نول هي اواكمهوهنلق ةءهريغت عمهنم هرصعام ب رشن ىأ( (هيرشف)

 ىقببومل- طال ىدعت , « وهبعامباط ةمغرلاو 0 ىلاعت هللا ىلص ىن لا ىلا هن ءىلاعت هللا ىضكر

 ىأهنمسلطن !ىلابىدعتيف ع رضةلا ىنععنوكي وهنعس غر لا ةدف نءبهدضل اواذك ىسغرلاةيف

 نمسانلابامليزيل هررلههج ونو ملسو هيلع ىلاعت هللا بص هئاعدىف ىأ(ءاعدلا ف) لاذتو عرضت
 اهون نيديلاعفروءاعدللة ل بة ىلاعتهّللا اهلعج ىتلاءاملاو حن( هيدي عفرفإ مهتم هملع ىذلا سأبلا
 ىأ هيرب فهي قط هنادرو كه لا عرضتوهب راعدو ىأر ج> نبا رك ذاك هدعب امهبهجولا حسك هن

 ىقاكدعتم عجرب وهئاعدن مهي دن درب ىأءام لا عتقي (امهعجرب لف هم هنباحا ةعرس قود ثاني و هوعلب

 نمبا>ساويؤرهظو تهدغىأ(ع ءامسلاتلاوىت>)اضيي :اامزالن وكي و هللا كعحر ناوىلاعت هلوق

 تدعرأ اذاءام-لات لاق لاي ىثاو لا ضءد فو سوماقلا ىفاكدعت ساو هلأسهمتاذا اذكلاقم-هوق

 نوكوك زاحمدانالاف اهؤاسس كفا ىأ(تبكسناف) هلوق ساني ال ترطءاباهري_فنوتميغو

 هلوقك مادته وكانكو انهددعب رطملا ىدععاملا

 اياضغاوناك ناوهائمعر مو:ضرأ“ ءامسلالزئاذا

 ز واحمل )فو رعمءانالاور (كمهووهوادرفمهةظمهضعد وناو ءاكءانا عمج(ةينآن همهعماما ول ق)

 ةزجعم هذهوفقايسلا نم مولعملارطللوأ ب احلا ىنعمءام لل عمجاررتتسمريمضز واح ف(ر كىلا|
 فورويل داس ىميسلا ضان هر تاني 1 يعش نيورع نعو) ىرخأ |

 جرخأو هريغوه.بأ ن عىورب وهوهنجاحتحالا ىلءرثك الاولاوقاو فالتخا اذهورمعب جاجتحالا
 فئاطااب نةدوةثاموةريشع نا ةن_-ىقونوا مفسدل ثيدحلا |ذهو نئسلا ل راع هل

 ىلص ىب-ذللوهريمضو هفاخبك ارىأ (هقيدر وهوا سومياعملا عت هلا لص ينل لاهبلاطابأ نا)
 ةمجعمىازم فلأو مسلوب ملا عاش( د زااىذبإ) بلاط ىنالهغي درريمضو ملسوهياعلاعتللا

 هدو : نوعم_-ء اوناك ةفر- عبري قوس مسازااوذوزاو هلا لحم ىأ اص يم ىذو

 قرزالا ني حسا نعدعسننيأو اور ثيد-ا اذ_هواطاكعب نوعم_ةءاوناك اك ةيلها ا ىف

 (سو هيلعىلاهتهللاىفلصو :1!لزم# هامىدةعسلوتشلعع) ورعن ءنوعنبهلتادمع نع

 ىلال سو هيلع اعت هللا ىل- لملم د سيلس را :ااهبادلا نع

 امم )ةيلهامجلالهأ قاوسأن متفرعدنع قوسمرش [يفىازورتكل) ىذاقلاهرك ذىذلا ث ؛دحما اذهو ىلحلا لاو» اطلا ارسكب ( تشط

 تما وأب احا, تلددعا ىأ ملا

 تاريسلاب اههجوت
 بصناؤىأ(تبكسناف)

 او"ال فا: رثكباهؤام
 ىأ(ةب 1 نءممهعمأم

 (زواحتلو) مهيناوأ عيج
 اهدارملاءامسلاىأ
 ةخسفنىقوبا>لا

 رظم ادعت لو ىأربك ذتلا
 ىهتناامىأ( ركسعلا)
 باح_لا ناك لب مهنع

 ءامياهيفومهيلعةلظااك

 اياضقلا نمناك امدناىملا
 ةزجعم ناك ل. ةيقاقنالا
 م-هيدإةصاغةءاركو
 (بيعشنيو رعنعو)
 نيد نبدجم نباىأ
 صاعلا نيور عنب هللا دمع

 ةعب رالا ةئالا لج رخأ
 ىمسنلالاقبلاطانأنا)
 ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص

 ةيلاحةاج(هقيدر وهو
 افالخنءلامشحا لمتد

 نابمزثيحىناسملنلا
 هللا ىلص ىلا و هريمص
 فاضملا ءلسوهيلعىلاعت

 فيدرلاو بلاط ىنال
 نم بكا الا
 اعتب ) .(زاحنأ ىذب

 كَ

 فسوب نب قساانادع_سنبا نعى «دلار 1ك دوى بخت :ااهيفاممولعمسلاط ىلأ نع هناورلاو وةمسلات تكلا ىفهماعأال ل ضعمانه

 هيلعهىلاعتهللا فصلا بن نعي ىتخأ نبا ىموراحمل ىذب تنك لاق بل طابأ ن ارانب دن اوهورعنع : فو عني هللا دبعان“ فرزالا

 دنعىور و(ءامىدنع سيل و)ثثطءهلتاقف جلو

 لاقوءاملاج جرذن ضرالاهمدةقب برضو )ريعبلا نعىأ (لوهبلع

 يلام هللا لص يلا لزنق) ىناسمالاهرك ذنيعلا ثاثمدنعو مىو رومدمعىك



 تارحعملا موهفةوشلا1_«:نوكي نآدعسالو تاصاهرالا نءْنوك ءقى-عب ةدعبلا ل قناك اذهنار هاظاا ىحدلالاق (برشا

 نبع تاونساان ,مفلالاس رقنامزلارخاوأ ىفتانثاك ا! ديس مدقةكرن نمتاما ركل هذهةحيتن رهظيس هناىلاءاسماهيقل علو

 دان_تايدمأ مالسا كور وقاسماتلا لوتاماو همالسا حصن ل بلاطوبأ اددتاكرملا كات ْ 1 هه ارملاو-وةكمىلا لّصت تافرعق

 ماللا(ثيدحلاو) ثالثلاهلثا ترقى طومسلا ىلعادر ل ةمسملا فوق هلع ملاهذه تلد مكه ل اىو رو حرت

 اذهىف) ثيداحالاو ىأ سذجال

 عاونأ ن مىأ(هسناجامو

 مز تاتا
 (لصفق) 5

 ريثكست هنارحعم نهو)

 ةيفيكوأ ة يك ىأ ( ماعطا |

 هديلو-ضووأهدوج 0

 انورقمهبرلىأ (هثاعدو)

 فنصملا ىأ(لاو)هئانثب
 ديول ىذاقل اان دح

 وه( ىلاعتهنناهجر ىلع ونأ

 انثدحإةركس ني اظفاحما

 هل هم مدي (ىردعلا

 6 ةم-حعمنوكسق

 مد( ىدراخلات ”ىرارلا

 نياانث) عافت معو ميسا

 ( جاد 0 ناتكَد

 2 -- !!ىحاضوب أ

 (تينش كملف م

 ة-هجعملانم-ثكلا عمم :

 ىلوالا ةد->وم ارسكو

 وهوةنك اسة تا ددعب
 ىروبانتلا نرلادبعوبأ

 مل مدل يرخأةجح
 ل تامدعب رالا و

 ةكعنب-_:ئامونيعب رأو

 نس عا أ نين ان:)

 ىلاسذااودوادونأو ناخيشلا هل رخأة قل نيد> >ةقن نوكسف حقب

 هلا ءاعدرةباحالا هثمو) بانك |ذههىئرك ذامريغ ىأ ( ةريشك ب املا 4١م4
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 رفاك بلاطابأن العجاج حالا ليدس ىل- ءدركذ لو ل-يقةث ةءمل | لمق ناك اذ-هىل. برش !|ط 1

 مو هءلعملا عن هلل | ص همك رعب ؛هجورخوءأملا عدت بابىأ(ب انلا اذهف ثيدحلاو)هلوقب 0 سال

 دااوأي ةسلابلطب ل_وهيلعىلا_عتلا لص هؤاعد ىأ (ءاقستسالا» ءاعدرةراحالا هنت موري 3

 1 انهو ذاكع اك نمءاق_ثسالاهباث ىأ (ه )نم _ناحامو) لي داك

 فورعموهو سدا

 مه وهيلعىلاعتهللاىلص هنازجعمن مون امو: برشلاو ولكالا نال ل .ةأمل ىسانم »:( لصف)#

 حيد ل: بل هح خت ىف تفمداور ثي دحب هأد نوجا ا 21: هج كلم ةام ||( هئاعدوه_ةكربيم اك || ريثكت ا

 انثدح) لاوهتجرتتمدقتوةركس ئب ظفا مو :ااود ه(هّللاه-ريلعوأديهشلا ى داقلا ان: 3

 هتجرتتمدقت(ىدواح ان: د لا واوهتجرت تمد#:(ىزارلاان“ دح) لاو(ىرذعلا

 حبت ىوأر نايةسنيد# نب مهارباوه(ن ادعس نيا :دح]لا قاهحةةو محلا مضز وح هناوهتد 6-1 ذو

 ا - مدخل اكروهسثلا حيمتلابحاص(جاجحلا نيم مانت دح] لاو هن هحرت تمد لق لاح

 مدس: :_سقونو نئسلا باك أ هأج رخأةقثلا هكا سس ل نب ةماس

 د-# نبنبعأ نين. اوهو نعلن نمل يضغت لعفأ( نمءأ غرب نسحا| دارا

 نيد( ريب ؛رئاخأ نع) ةرو كلا ىلا وهل «هملا نو كسو مما حشب (ىلةعمانت دح) لاوهقثأا كار 4#

 000 هام ىذرروهشملا ىادعلا( رباح ن 0 يت رار لمع

 اود ةرعبللحرلا اذهوهح هدحأ دش هل هالو و هلام اعطهتمسلطي ىأ (همعطت سا سو هدأ اءىلاعت هللا

 ىأ(همعطاف)ا زاك درية ىلع لطب وندسلا ماوقهب ولك ودام ماعطل او ةيدأم 81 قه كا

 لاةيقالو 5 امني ىلا هه لهعت سل هير شك اهلا حار 7 اطعالا ىعمينوكيم اعطالا نالدأ طعأ

 هلصأوهو ىصنلا ىءعانهر طشلا( ريعش قسورطش) ةراعتساوأ لسرعزا عوهومدأب اا ها

 مار_كادح_لار ط_ُثَك-يع>ح ولوذىلاعت هاو هأ 21 44 ى_ءعواقلطم ضعيلا ىعمب نوكي و

 نيسان وكسواهرم كو واولا حقب ىسولاوه“ عحدا ارااوهرط -ثمهوج داولوذ م ا تدحو

 ديس 0 زاب دو رمت هل-جىأربعب ىسولا يق ل لاى فاو عمقا

 ةئام عسرأو ةيزاجحال- طرنو رشعو ه هئام ثال_:وهو مل-تو هملع ىلا عن هلل ىل_ص 4 عاضد

 ىلءواعاص نوثال:هرط -كثةد-ماو عاضا رد ةىقفال_:>الا ىل_عة_قا رعال_طرنوناعو

 لصقم ه مدع 00 !اوالطر نوعي رأو ناتئام ىفاثلا ىل_ءوال طر نو-و ةئاملوالا

 ريغ نملك أي ىفرتتملاريمضلا ىلع فوط عفرلاب( هتأرعاوهنم لك أيلازامف) عورقلا تكف

 لصق

 32 :ظ_ةاحريغصتاان(رعب هلا نأ نع ء)ىلاستلاودوادونأو لسه هلح رخأن يع« نباه,ةددرت قودص فاقلا كو ممل حام ب )ل لل ةعمان 5

 ىقأال-> رنارباح نع ء) علا عساوا كل دمناك هلو#ا ةبانورةمىراخملا لب رخأوةعب رالاو م 1 ار :اونانامةسلاو كالامهنعىو 3

 نو*_سرسك-و واولا حتفد ىسولا(ريعش قس راش معلا هالعالم ىأ| مه و لغسل اولا لطلاو هلا

 كلذ ىأ(لازامف) ىذمرتلاهرمسفاذك ةءاتعْماَت :هرط شهااوى ٍووثلال او هرمسكو حددالو هلوأ 2 هب وهوهق 7 ئدلا ارطشو ع

 تاراوإ ماعلا كلذ ندى (ممنم كأي م ا مس "ا !الجرلا



 بج وول اكوهنا عت: فرعيل ىأ ( هالك ى>) هل م هغوا وب« يصو ىورب ءنأب وصنمامهنامهعموأ ناعوةرتامهخشل ذك ىأ(هغيطو
 هناي ىأ (هربخاف_توءيلءىلاعتهّللا لص ىنلا) لجرلا ىأ (ىاف) كربلا هنعتلاز وةكرحا هذه ىنةفهل' امو لاح نيبيام هلايتك |

 ثيدحلا اذهىفوكئاقبةدمك دوانىأ( قب ماقلد)؟ رعل اوطك لكى أ ( هنم علك ال)هتب رام ىأ ( هلك_ ملول لاقتق) هلاح برحو هلاك
 لئاكلانا كلذ ىفةمكسحلاو لبق « موش مولعملا اولاق انه نمةيفوصلا ناك و تامهملاوتالوهحملاىف نوكتامرثك !ةكرملا نا
 ثيد ا اماو ةكربلاة با ىلاهدوهناح سماع لاك. دالاو هر ىلع لاك من وكي هك رتفوهبلق ف ءضاورادقم ل ءااك-ةمنوك
 معو هنمةتفنلاججارخادنغ لي ك/نادارملااولاقفهيفكلل كراس كماعطاولا يك رخ”الا

 هناف '!ةعاكرتم طرق نمل ضان قي ذو مصقالاوهو ةنمل اكو روت[ نكت وملصف
 تنك ههج وهللامرك ىلءلوقىف اك ال_صأ ل صاؤرب غنمفط»: دقواضن أ عيصخو هوهنم هو ةبهاصق
 دةومري_غودحاولاىلعقاطب وهو هل هأريغنمهيلعلزني نم ىأ (هفيضو) ليلة هنكلرع وركب ونأو
 صقن رهي_غنمهلاح قاب وهوهنمنولك أياولازب] ىأف وبضونافيْضو فيض لاقيفدرفملاب ص تدع
 فيضو ةخدن قو ف دصااداهشئسا ل<وشو ملسو هيا عىلاعت هللا ىلص ىنلا ةكرمب رشكد لازبال هنال
 ليكللا دعب هصقنرهظذ هلاك نا ىلا هنمث ص ةنريغن ههنم مهلك أر م -| ىأ هلك الهداغ( هلاك ىت>))
 هيفاملةكرب هيفدعلاو ليكسلا كرتودفن» ل هلكب لول ىت> هليك كرت ىفةكرملا تناك فهنمهذ خأر اع
 هّللاىلص هاوةنمث.ده ا ىف دروام اماوهللاةداعترحاذكهوةك رب رثك أوهوهللا لعل اكتالا نم
 دارملا ل-هةوهيفةنايخىد<ناكن1ةبسنلابوهف هيفكل كرا كماعطاوليك !وهيلعىلاعت
 ليكمريغالوهجم ىقاملا قس نا طرعشب لقأوأة جالا نمرثك أر خالل هنم ةقفنلا هنوجرختاماوليك
 ىلاعت هللا ىل_ص ىنلا اف) همك ىت_هني ىلا عت هللارارسسأ نمارس اشغال كل ذك ناك اناهنا ليقو
 ىأ(هنم ملك الهلك_:موللاقذ) هتكريب إو هيلعيلاعت هلا ىلص هلءاطعامريثكستب (هرمخاةإسوعيلع
 ريسغ نمل ماوق هيفناكو ؟تايحةدم ك افكل ىأ( قب ماقلو)ةه دابا ريغىلاهنم كك أرمتسال
 هحاك_:ىف مل_وهيلعىلاعت هللا لص ه.ناعتسان اكو ثراحلا ني ديعسدجوه لجرلا اذهو صن
 ئثلسو هيلعملاعنهللالصهللالوسردنع نكيملو هتج وزنوهنموقياماعط هنمبلطف:أرماهحكسناف
 لاق هيلا هعفدو ريعش نم سورطش ىف ى دوب دنعدانهرفهعرد.ن مب راصنالاب ونأانأو عفارانأ ث بق

 ىلص هتكرمب ماعطلاريثكت ىأ (كلذ نمو) ءانل خدأ [كداندج وفءانلكمثةنش ضعب وةنسهتمانلك أف
 هللا ىذر س: أن عناخي_كااهاو رىااهت_صقىف(ر وهشملاةحاط ىنأث يدح) سو ه:اعىلاعتدتلا
 نينالثو ىدحا ةنس وت هنعىلاعت هللا ىضر ىلا دصلا ىراصنالا دوسالا نب ل هسنيد.زوهوهنعىلاعت

 ديرب نالمت< وهقرطتددءتو ثيد-كلاستك ىئهتياورترثك هناىنعمر وهكلاوكلذربغليقو
 ىلع فطع عوفر( ل_بوهيلع ىلا عت هللا لصهماعطاو) ثيدحلا عاطصمىف فورعملاهانعمروهشملاب

 وهو صرق ع.ج(ريع-ثنءصارقأن م)نينامثلاإ_ممزجو(الجر نيغبسو أن ينال ثيدح
 رسكي(هطباىأ هدي تحن ) ةحلط ىلأ م_عوهو اح ةخسن ىف وكلامنب(سنأا هب ىتأ) ريغص فيغر
 ثنو ورك ذب طبالاو هري_غو هلم ث ديلا ناله هرم وس كدملات ام طدالاو اهنيكنوءاملاو ةزمهلا
 قاطيدقو ةمقالارادةءهريغ_صاععقهعباص|.هعطقاذاهتتف لاقي (تتفف) صارقالابىأ(اهب رماف)

 لقأ أوأة>ا | نم ردك اج رمال

 ىقابلا تينا طرشب
 لجرلا اذه مثالو وم
 ك راحل نيديعس دج وه

 لوسر ناعتساهناكلذو
 هيلع ىلاعت هسا ىلص هللا

 ةأرماهحاكس ق سو

 ه«بيلءىتلاسمئلاف

 هلأسام مالسلاو ةالصلا
 ةارانأ ثعبف هاد ملف
 ٍِب ونأانأو ى راضصنالا

 دتءاهانه رقدع ندد

 ق-سورطش ىف ىدو
 هلعهءقدق ريوس نم

 هيل امال اوهالصلا

 انلكأ مث هنمانمعطافلاق
 مث ةنس صعد و4:سهنم

 هانلخدأ مك ءاندح وقمانلك

 ناسا
 امرهاظفالخوهو
 مها نكميو ىضاقلا هروح
 ىأ (كلذنمو) امشي
 كلاثهام ىل_ءلدب ام

 هتكربب ماعطل اريشكت نم

 ةالصلاه< ىلع هثاعدو

 ىلأثي دح>) السل ١ و

 علا (روهشملا ةحلط
 وهو ١ هةه_ص

 ل2 اتضححبسخ(ححححسسس سس _ >> يا؟> >”> >7 ب؟+ ب اااااااااا>ت>تتتتالل

 د_ح>أ ىردب جرز+ةىراح ىراصتا ملسمأج و زكلام نب سن أمعوهاذ هةحاطوبأو هتصقىف سن أن ع نيح.>صلا ىف ىورملا

 ىور مهماسذ خا والجر نب رش عنيذح موب لّدق هنا رك ذ ةثذ ن مريخ شدحلا ىفةحاط ىلأت وص سو هياعهللاعت هللا ىلص هيفا ءاهقغلا
 هاو رىف لم مزحو (الجر ني عبسوأ نينا ملسو «يلعىلاعت هللا ىلص) عذرلاب( هماعطاو ) كلامنب نس: أ «ة+وز نب اوهللا دبع: |هنع

 سنأ) رك ذامبىأ هرةخ_..ن فو صارقالا ل: ىأ(اب) ىأ ةخسنىفو(هاج ريع نم)ة لاق ىأ(صارقأن م)الجر نين امشب
 هاقلا كن ( تاق تشب وأ هارقالابىأ (اهممأف) اهتلق لايك نمهطبا تدتاملاهضاو سنا نوك لاح ىنعن( هطداىأددي تحت

 مود راف عماعط لق اذا د يقواهد 5 وهعب اصأي اه مك ىوعملا داناتقتاعح ةىأةح .وةغمىل دالا هبق ولادي د "9



 مهلك موقلالك أ ى> ةريشع ةرشععىجءرعأو ءامساوءاعدوءانت نمىأ (لوةيناهللاءاشام) صارقالا ى->ىئفىأ (امذلاقو)

 صارقالاك ل: اهيقتقىت!|ةعصقلان انمى ذ رآن وكمل رش عةرمشعل لسو هما عىل اعت هللا لص ن ذأ اءاو ىوونلاالاق هلوطي ثءدحلا

 نوني ومهصرحدادزيفريسسل |ماعطلا ىلعر يشكل ارظن عقيالدل ليةوم.معاهدعبل مهةحلب ررضدالاةرشع نمرثك ؟ابملعو مال

 هاوراكرباح تيد دح كلذ نموىأ (رباجشيدحو) برقأو هول املا قيضان وكنا لوة< وهتك رب بهذة ميقكمال نأ

 لحرف لأ) باز حالا موب و هوهرفح نهز ىأ( قدنلا موي سو هيلع ىلاعت 0 هللا بص هماعط ا ىف هنعىراخبلا

 ا 110115125 ابابا 7722رببربلل2222777ج 77ج وأن 2 1 06

 ىلع ىعب لي ةواهلعهللاءامسأ رك ذو اهةكربباعد نابالاش قف ىأ (اهيفلاقو) [ةلطمري_سكسلا ىنعع 0 0 0
 2 7 7 4 1 3 1 : 9 - ف 5 هل هه ئبل
 مىذدلارك ذلا نمهماعوهردقامىأ (لوق؛ناهللاءاشام) ل_خنلا عوذ_جىف رك: صالىلاعت هلوغك 0 3-5 -

 انأ ن اهيقو هترهش ىلع اد امم عا هضعد ىلع: صملا رمصاقا ني>.ءحصل اقلك وطشد د>وهوه.لع علطي ًّء يل

 2 تاع 1 7 0 ا ا ||| للاسف قرت همس
 |ةرعص م_وهياعلاعت هللا ىصهللالوسر تو صتعمسدقل ماس ماللاوهنعىلاعت هللا ىذر ةحاط 8 5 (اولكال

 هلاك ىل_عىأ(هوك رث

 اولكالىحتدلا لصأ قو

 ةرشعةرشع موقلااعدهناهيفوريعد نماص ارق تجرخافمنتلاقفئث دنع لهف عوجلا هيف فرعأ
 همهوت اك قد_:كاءالةن.دماءناك اذهوةريغصت ناك ةد_حاو ة«-صقىلءاوجدزيالناهّتمكحو

 ل هال هعفداوأك ًامدعي مهنا هيفو لصق مهيلعمالاكسا اولد وطثيدحلاناتملعدق وىلالطسقلا ع انو ع

 (هماعطاىف) ىراخبلاهاو رىذلا+:ءىلاعت هللا ىذ ر( رباح ثيدحو) م متاريجاومعطأو اولك اقلزنملا 5-0 0
 برعموهو فو رءم.انعموريسلا ىفةرووشملا قدنلاةصقىأ(قدن#لا م وب لو هياعىلاعت هللا ىلد] اولام ىأ (اوفرصخناو ١
 ثيدحو ةيفرظلا ىلع ب وصنم فقدنا موي وماعطا لوعقمسصنلا (لج رفاأ) رعجما ىدعشدنك ١١ ككناحل ىأ افرح لا

 مدقتو ريع-ثنم عاص نمةخس ىفوةفاّضالاب( ريعش عاصنم) هلوةوكلذ نمىأردةمورمخأ ديم [أأ وفرصناو ىتءملاو فرطو
 لمتاتي راتىلا ىهلقوةنسال متيم ارعملادالوأ نم ىنثنالا ىهوزيعلا عقب (قانع و عاصلا ينعم 0 (انننخماو)
 هدك [ةداعللاةراخاس رغامأ اذهناك الواولك أدقل ةخسنىفو(اواك الهللابم.ةافرباجلاو]لمكتملو | ة_مربااوة لاح مهلا
 اوؤرصناواوماوو اوعبشى>مهاك اولك آىأ (اوقرتاوهوك رثىح) راك_:الا ةنظمهنال غلاب ردقلا ىهةدحوملامضد

 ىلاعت هلوقهنمو فرطااوهو فرحا نماملاهجوةمناك ىتااري_غىرخأ ةهجىلا ليلا فارخفالاو ( طغتل) ردموأر خ نم
 ءابلامضبة_رباا( طغتلانمربناو) نكمةمري فرط ىلع ىأ فرح ىلءهللادبع نمسانلا نمو ]| ننغلا رسكوءانلا حافي
 طغو مارباهعجو فور عملاوهوةراجح نءوأ اةتلطمرد_ةلاءاهو مم مةلمهملاءارلا نوكسوةدحوملا ]| ةلمهملادب دشن وةمجعملا
 افعمساديد_كانايلغ ىلغت ىأ ةدد_ُثمَول ههمءاط أ هدهد وةمدعملا نيغلا ل وأ حتفوةانثملا عتب رانلا را رحم لغتىأ
 اهنم لك أ[ نءةرثك عمئذاهنم صقني 1 لوالا لاح ىلع ىأ( ىهاك ) قونغاو متانلاربدهكتوص اهطيطغ عمس ىدابتحت
 لكأي تكلا اس هلاصر او نيدعل از مخ ىلعاو رمتسا مهنا ىأ( زبخيلا:ذيعن ا و)دهاشلا لدعاذهو اك راهنايا تو صوهو
 فةصملاهرك ذاكهيلع كرابو نيجعلاوةمربلا فى صب هنالإسوهيل هللا لص ىنا|ةكرمب صني لوهنم || اهةثيد ىلعىأ(ىه
 امييئاعد كرابىنعمواميمف( راب وةءربلاونيجعلا فقد لسوهيلعمتلا لصدتلالوسر ناكو) هلو ااكي اهتيداموىلوالا
 ملا رسب (ءانيم نيد ع#س رباحن ع) ثيدسحلا اذهىو دىأ(ءاو رؤومنلا اوةدانزلا ىأمايكةكرملاب انزال يداك
 اذهديعسولاعقموأءالعقهنز ونا ىلعءمدعو فرصلاورصةلاوداونونلاوة تحتل اةانثملا نوكسو كرك دك
 91 اا ا ا سس سس سمس | 0 (نميأو) جاح زلارهوجو نقلا ىسرمىهوءانيملا نملوقنممل_عانيمو لسمو ىراخبلا هلج رخأ | ىفوةل#العفاكلا
 ةنرب دعب كلذ لكو وهاك ىأ (زيخيلاننيعناو) كلذ لة ىهام لثم ىأ

 ثيد_>و ءالعفوألاع_غمهناىلعءانب ر<الور كورصقي وادو دم يماريسكي ناتشت مر اشو ياو د)ةكربلاياح 0 ( راب و ةمربااونيجعلا ىف) قزب ىأ( قصب ملسوهيلعىلاعت هللا ىلصهّللالوسر) ناك دقوىأ (ناكو)اوةرصن اواوك رتواوعبش نا

 ىل_د ىنلاةنضاح نمأ مأهمأو كلا ىددلا نكًاوهو ديع_سىلعفطع مملاعّتشب( نميأو) نمديحصلا قرباج ن ءاذه دعس
 دب روى راغملا قىراخملاهح رخآق دن لا ىف رباح نءهثيدح ونيذحم وب دهشتسا هءالدب زنيةماسا وخأ هنال ومو لس وهياعىل اعت دل



 ىأ(لاد) نييباحص امهنوكلرضثالاهبتلاهجن كسلا تع ىوارلا ىأ(امه سيمو هنأرءاوراصنالا نم لجر نع هلم تباث نعو)
 ىأ(اهطسب لسوهلعىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر لعجف) ةنيجعلا نمىأ(فكللا لثعءىح و)أر او لجرلا نم لكو أ تبث
 ةدب رقةيحان عفت وءاحلا من(: هر وبللا ىفنمهنم لك أف )انا وءاعدلا نمىأ( هللاءاشام لوي وءانالا ىف) اهعس .وب واهكل ذب
 مارملا ىأ (كلذإ لسوهيلعيل عت هللا لص هعم مدق ن م'التمادق)ل ماقملا ىأ(كلذ ناكو) ءانغلا نما وحامو ىأ (رادلاو) دادلا نم
 نموىأ(بو.أى نأ ثيد_>و)مالسلاوةالصلاهيلعهتك ريباقي اس ىأ (ءانالا ىف ناكأمل ةماوعبئامدعب) ماعطلا كلذ ىأ(قدو)
 قمل بوهلعىلاعت هلال صهنلا لوسر دن ءلزت ىردب ىقعىرا < ىراصن ادي نيدلاخوهوروه ثمىر دب وأ ىلأ ثيدحإذ
 ىلاعت هللا لص هلال وسر م ءاهلك د ها ثلا دهشمنك اسمو ءدج#م ىنب ىح دنع لزب لف ةشيدملامدقن يح ف وعنب ورم ىنب نمهج ووخ
 م١ 2 تجرخاكىنك-هنعشلجرخأى فا لاقفةرصبلا سابعا ىلع دفو !وميلع
 اس سس س1 ي255577171212ئ4117155939592125252125757آُيُيجج7م
 نبالاةوةقثلا ىو زا ةرعىلوم نيأنبدح اولادبعدلاو ىملا ىذدحمان ؟أ وهو نميلا نم لعفأه زب

 هبفوناهربلالاةهمالةماسأ و خأو لسو هيل ءىلاعت هللا ىلص هللا لو سر الوم نميأ مأ نب نميأ هنا ناسح
 لتس( يثمن 1م” نعو) ىفا مالا هعمل وة جرب همجح رت طاخدتونءدح لةتاذه نأ مأنءانال ارظن

 ل_ءى :لازاهمسم وهتأرماوراصنالا ن لحجر نع) امهمعهللا ىضر هللا دبع نبر باح ثدددح
 لوي وءانالا فاهطسب لوميا عىلا_هتهّللا ىلص هللا وسر لعجم) فكلا ئلعهةخن فو (فكلا

 دقإ ةثالثلا نمركذامىأ (كلذ ناكورادلاوةرجحلاوتدبلا ىفن ههنم لك اف) لو#قي نا (منلاءاشأم
 نامل_ءدقو (ءانالا ىفناكام ل ثماوعبشامدعب ىد و ذل سو «يلعىلا عت هللا ىلص عم مدقنمم"التما
 ىراصنالا ب ورأى نأ ث :دح كلذ نموىأ(ب وبأىنأث يدخو) مسوهيلءىلاعت هللا بصهتكريكلذ

 _سوه.لع ىلا عت هللا صهللالوسرلع:صءنا) وهو ىبيبلاو ىفاريطلاهنعءاور ىذلا هنعهللا ىضر
 قكياماعطى أ (امهيفكيام)ر ادةمىأ(ءاهزماعطلانم) ةرجحلا ف ةنيدملاامدقنيح( ركبةالو

 نيثالثعدا) هلاعدوكلذب هربخأال(لسوهيلعهللا بص نلا هللاقف) هتلقلنايب وهو طقفنيلجر
 م-هامسو ةرجفلا وأ ق ناكك لذ نافاوماس ىمدهغل ديل ليقمهصخامنا( راصتالا فا مث نم

 ىأ(هوكرت ىت>اولك أ فم_هاعدخ) كلذبالواغتو هنو رصنيس مناي سو هيل عملا لص هماعلاراصنأ
 راصنالاف ا رشأ ن مىأ( نيس عدا) لسوهيلعهنلا ىل_ص(لاقمت) هنملكالاو أ ماعطلا اوكرتوأاوعبش
 م-هاعدف(نيعب_سعدا) هاملسوهيلعيل اعت هللا ىلص (لادمث) هوك رث ىت>اولك أ ىأ(كلذ لثمن اكف)

 ىتحإ ومش ى> لكأو اعد نممىأ (مونمدحأجرخامو) رعاك لكالاو ماعطا ( اوك رتىت-اولكأف])
 ةزجعملاكإن ماوأر امل هترم ذو «_عمداه جلا ىلع إ_بوهيلعيىلاعت هنلا ىل_دهتلالوسر (عسيابورإسأ
 ه«:عىلاعتهّللا ىضر(بوبأو بأ لاق) هله جوالوالا طاقسا هباوصو يق لسأ ىت>الا خف ىفومهبهقطلو

 هرمأب معدي مهنوك.ل هن'اك ىقابلا لرتومخءاضعب رك ذ(ال_بر نونا ةئامىئاعطنملكأف)
 تمدق:(يدذج نةرمسنءو) لسوه-هاعىلاعت هللا لص ىنلاو ركيىنأريغنوتسوةئامروك ذملاو
 ضرغىناه:.الذا ل وهجلل انبلاب( لسو هيلعىلاعت هللا بص ىنلا تأ ) اهحتفولادلا مضيهناو هتجرت

 هيلعىلاعت هللا ىلصهللالوسرل
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 هللا ىلص ىنللا كل اقف
 ةرجهلالوأك لذ ناكذاهزجءملاهدهاثموهفلالااوملن ىك ةوعدلابمهصخ( راصنالا فارشأ نم نيثالث عدا ل_بوهيلعملاعت
 ماعطلاوأ لكالا ىأ هوك رب ةخ_سنىفو(اوك رثىدا واكأ ف مهاعدف) هنيدنورصني و هدب ىلع نوماس مهناب هملعل ارادنأ مهامسو
 نيعبس عدالاةمث) هوكرتى>اولك افمهاعدف ىأ(كلذ لم «ناكفنيتسعدالاقمث) هلوقلو ماةملاةني رقل مارملافرهظأ ىاثلاو
 ملسأ ىدالا اذكه لصالا ىف ىفاملشلا لاق مارملا كلذ ىلعتدن وأمالسالارهظأىأ( ملسأ ىت>دحأ مهم جرخامو هوك رتىداولأف
 لكأفب وبأوبألاق) ماعطلا كلذ ةكربىفةزجعملادها امل مال_لاوةالصلا هيلع هنرصنوداهملا ىلع ىأ(عباب و) لسأ ىت-هباوصو

 ىحو ختفتولادلاو محلا مضب(بد نجني ةرمسنعو) نيتسلاوتئاملا دعب اولكأ نبرشع ناكو (الجر نوناسثو ثا ىاعط نم

 هى ىأ (ملنو هيلعلاعت هللا لص



 نوككسو مكد( ةودغنم) ةعاجعب عاج هءا-هلااوانت ىقاع وأنت ىأ (اهوبتاعتفمابيث) مسك الفأل عاقب (ةعدقب)

 ةلج(نورخ ادعقي وموةموقي) ةيشعلا نمفةولا صءذخأ عمةودغلالةراهنرخآ ىلا ىأ(ليالا ىت-) ةفرعماهنال نيتحمفف

 لاقو رهظا| ىلا ةودغنمةرمس ث ددح نمىورعملاو لدالا ىفاذكه ىف سمات | لاقامىف اني الف ةيواتمللاو بق ا|عتلل ةنيبمةقنأ م

 (ركب أنبا ن+رلا دع ثيدح كلذ نمو)ءاملا ىلاراش أو انهه نمالا دعناكام ب> عن ئثىأ نذ لاو ديناك لهةرهسل لوقف

 نين الثوةثامىفةغلو هوالجر ىأ (ةثامو) الجرىأ (نيثالث ل_سوهل ءىلاعت هللا لص ىننلا دنعانك ) هنعني-يحصا |ىفامىلع

 ماعطن م) اعاص نع ةخ_سن قولو ءفملا ةةيصب ماعط نم( عاص نعهنا)اذههثيدح ىف ىأ(ثيدحلا ف)ن جرلادبعىأ (ركذو)
 اذ_هوامناش نم غرف أ اش عنصو ىحدلا لصأ ىف :لعافلاءانب ىلع ماكس لا لمتح ولووجملل ثدنأملةغيصب (ةاش تعنصو
 ل-25 اهلك اهرومأي مايقلا نعدحاو زجعي ناةداعلا هعناصل كنماذهو تعطقو تخاسو تك<ذو لوقي نأ هطسذا غلب زاحا

 ماقواهحذ ىلعهللالوسر اء لجر لاف ةاشحالصاب مأيهرافسأض «.ؤناكم سوهيلع 2مم ىل ءتهلاوصوىنلانأىور
 000 0 د 0 0تتتت”ت” تت ةة©3_7خ*خخل لورا نع
 00000 0007 ]توسط (خابنت) تصقلارسطسالو فاعلا تقي (ةعصتب انه ىف 0 لاةفاهخيطىل_عرخآ

 1ك ١ ل كس اةربغ نمو صعب تقع ل ع قأ ممالك ناله ءاج دعي هراحصلا نمةهاج مالسلاو ةالصلا هيلع

 هلبقاطري_فغت(نورخآ دعي وموق موقي) همصنوهعفر زوكو ركاب( ليللا ىت>ةودغنم) داكلا اولاقف تقلا عج ىلعو

 موقدعقي و موق وقير هظلا ىلاةود_غنمةرمس ثيدح نمفورعملاهيلعليقو موقلابقاعن نمأ ر_:لامتف كيفكنانا
 نمو)ءامسا| ىلاراشأو انه نمالا ناكامسجعت يشأ نذ.لاقد- ؟ناك لهةرهسل ل_.ةةلاةنورخآ ىدنوقكت ك:|تملع

 ىلا عت هللا ىلص دنا رجعم نم ىأ امهنعىلاعت هللا ىكر ندا ركب أن بن + ل ميا مفعم نأ راوكلو
 هللا لص ىنلا عمانك) امهيحيحص ىف ناخي#ثلاءاور ثيدحلا نيك لاا 5 هد_عنمهركمهلانال

 ناكمسان هلاح ىننلا عمو( ةئامونيث الث ) ناكربخو هراحصلا نمهريغ عم هلانك ر يمص( سو هياعىلاعت 2 هارينا

 لعءاعلل نعءاشب ىو ر(ماعط نماعاص نع هنا ثيد-لا ىف ردوز رحدتع ري ئا ناري تامهوا ةالصلا هلع ءاتوهباأ

 ءاشب ىودفهاش تعنصو) هلوةىفت خبط ىن_عفتع:صوه_ءقرو لوعفلل هثاندب واعاص ب صنو باطلا عجومالسسلاو

 |0001 كدت فود ري[ د موعومنلا دوعك مسق(هنلا عاوزاهتهتعىلاعتدلا ىضر ركب ىأ ١ اني سا يشاعت د اوس
 فرحل-يقو مساوهولصوةزمههتزمهوةريسثك تاغلهيفو مسةلاواومرحمهضعب زوجو عوفرم [] لاثلا لمحو لوعفملا
 هللا ظولالا هدعبةفاضالاب رحالو مسقلا باب لدقمهيلعمالاك-لاو نيم عج لصالا ىقهنأىلل-ءةو ارتطتد اونكدم دارك و

 ةمدعاملا ىازلا وةلمهملاءاحلا حتقب (ةزحدل ويل حا ونين الكا نما هريغرج ةالامنبا زوجو أ يق لاير افا عاهد

 راماهدبك ىأ(اهتطيداوسنم) 0 ا او ياو دم تح اتم اوا هنو ع لاسم

 6 0 ا ال ارو دا و ا لولا دولا و[ ورلا

 نآريغنمناكمسالديك 7 حفرلاب( نوعجأ انلك أف نيةعصق) لم ل_ءجامةاشلا نم مط ىأ (اهنم ا ةلريكلا

 قراد_ةماهجنملضةىأ (نيتعصقلافلضفو) نيعجأم_م.وغالداو كو كو لطمو املا 001 لدتا تصقلاة لطفو) ةجا فلل والدا وقتك لكيلا عنان نوكيإ| ل ند ل
 يي يرويه هييئيئيرُجهُُْجُيُب_ رت 2 2ربب7لببب7سلمللملللللا . 0 -- 3 5 0

 نيدعصقلا عطق وألص ودرج( هللا مأ و)نح رلادب ع ىألاقمت ةخقو(لاق)

 هللاةكربب مسقأ ىنءملاو نبءعج وهوةخ.:ىفاكهللا نءأو هلصأو هللا دهعوهللا رمعك مسقلا ظافلأ نم ظاقل أو هورسكب و ميلا ضو

 نمدعطق هلعطقىأمضتوءاحلا حاب (ةزح) ىازلادبدثتوءاملا حّدفب ( هلزحدتوالا) دحأ ىأ (نيئامونيثالثلا نمام) هنودو هنردقو

 امأوةز وز غاةعطقلاىهو مخلابالا اهظفحأ الو اهقرعأ الوارياع ت فقو ىتل !ةخ_ذلا ىفءالا حتفب ة رح هلوق ىاحلالاواهنطبدا :
 هللاو ماعملا از_هىفدارملاوهز لا نمةرملانارهاظلا نا ىنذالو ىبتناةعطقلادارملاامغا:هدارملا سلو زحلا نمةرملا ماغلاب
 اموةاشلام نم ىأ(ابنم)إ_سوهياعيلاعتهللا ىلص ىلا ىأ(لعجمث) ماظنلا متةنيهجولا زوج ىنمشلاتي أر مث مارملابلعأىلاعت
 قاهرتتلاب و لبقتىملا ىئاهمضو ىذاملا فداضلا مم ةب(لضفو نوعجأ الكاف )نين ريبكن يتنغج ى أ (نيتعصق) ماعطلا نمدعم
 قوس دقوئلاةيقب ىهوةلضلا نمىفاثاوددوسلا ىف لضفلا نملوالا لوقو( نيتعصقلا ىف)دازو ىأ عراضملا ىفاه>ةذو ىخاملا

 رذحرذح ل شم ىرخأ ةغاهيفو ل خدر لخد لدم *يشهنملضفلاو ثي> ىرهولا أ مهند



 ىراصنأو 2و ةرعى أى أ(ه -هإ 1 نءىرا هنالاةرعىلأن بان جرلا د عثيد_> كلذ نموري بلا ىلع) دئازل كلذىأ (هتلمخ)

 ىلع عمةرمجوبأ لحاف طين ا نبالاق ندرلادب ع4 ؛اهنعءا اورماللاوءالص) اهيلعهتاوزغضءبف ماعطلاةكرب ف ثو د هإىرد

 سداوى همنا هي :عىبمااو دعس نياءأ و رادهث. ردد ىحندلا لاقو ىاحاهررقاذك ١ طءوءىل 3 فلا هلجيرخأن يفدب هنعىلاعت هلأ ىدر

 نيةملسنع)ن جرلا دبع ىورع ل ثهىأ(هلث ءو) ه- لام ءناج اخاه هوةمسلا حاصتملا ةبسفلابلوالارص -ذا فان امن
 ةنالثا» ءالؤه ىأ (اورك دقه عل لس ىلع ونأ»ا وراك (باطلا نب رعو) اهم ىراخملاو اوراك (ةريرهىف 'وعوك الإ

 3-4 هللا لو_سر عم سأ 11 يف ءاصأ) هدب دم ةءاج ىأنيميملا عنف ؛(ةدم)

 | ناكىلا هاهنا هجرى اصملاو 3 ذولو ليك مانع .هتلاقهنبح

 مو ىذاملا قرمسكللاب هلع اعد ىلخ دب لخدك ت اعل ثالث ةهف د, نعل ضفودهاشلا للا ل
 العوم امك ] ري-غالمذلاو فلا مهل ضعلا نم ناك ناؤ لادا نمو ها ةذاش هو عراضملانيع

 ِ وه ىلا. «تقارل هازجعمنمىأ (كاذنمو) هل مهلك أ [ذعب وب ءامةردكلا ءراثاهيف(ريعبلا

 نينجرلا دبع شيدح) هأ مو قويبلاو دعس نبا» هاوراممل وهيل عمللا لص" كرب ماصاولا ريت 6
 |ند# نب ورع نيريش رع ىنأ (هيبأ 0 نم ىراطنالا)ةلبهتسارومللنوكسورصلا ١ غب (ةرعىلأ

 .هنباوفالتخاةر ع ىأمءافو يقصي ههجومللا مرك ىلع عم مىل:ةىردما | ىلإ هعلاىراخلا ىراصنالا

 | صءديف ىورتث.دحلا|ذووةةنوهو طقوىطقرادل:الاةملا سك لاباحصأ هلجرخأ نجرلاد.ع

 (ةرب رهىأو وعوك الا نيةءلس )زن جرلا ديعش:دح ل ثم ىأ( هل هو و )لو هيلع ىلاعت هللا نص هنا ورع

 رصدتو اوعمشس ى 0 وأك المدعي نم" ءعصدقلا

 1 ءضينيميملاعتقي(ةصة)ءالؤهىأ(او رد | دنم ىلعي ونأءاورو( باطلا نب رمعو ه]1مىف

 ةعام 20 منطمااومل_ةوهو صن !نمعوملا ىهوةلمهمداص مثة :ك اسةمحع ءءاخ

 وزغلا عطومىنعءءازغم ع ج(هيزاغم ضعيف 3 وهيا عىل اعت هللا لص ىلا عم سانلاتباصأ)
 ,ىلاعتهتل لص قا لور عما هك قىذلاوهوزغلا: دبه 3قللا تاوهسعت وزغلا ىعمبوهوأ

 نهمهعج رمى هنأ س أع نبأ ن نعءوهري-غىفو ناقطغةءزغىفهناةوه_لا لد الدفوةوزغىف مل وهيلع

 تعءةوه_-دصعلاف شدد 2 اانلهرحتافرهظسانلا ىو اند هجاولاةو هباحصأ ضءبهملك ةيديدهلا

 ءاه) هداز نمد معى ,اعىنأ نام مل جر لك نمبلطىأ (داوزالا# ةقم اعتق نينرع

 هنالواولاة وح لاقي و ةمتحتل اةانمااوةثلثملاءاثلا نوكسو ةلمهملا» احملا حتفب ( س2 لاب ل جرلا
 "الا لديكواعم ند_لاؤاعاموهو ىنءعنوتلاوءافلابك -:ةكاوىهووشحت ادحو ىثح ىثحلاقي

 هه ردح وماهد_ءب ١ وةمومض٠ةم_دعماكةن .«ا,نىوروامهد_>أىناثاب و و نيل لاق

 انهلح رلاهغ رعتورهطاوزهشألؤالا وعشكلا تن 571 دامىوهونونو4:ك ا-

 فود ةو).دنع ىدىذلاريلا( ماعطلان م نيعم لجر ه.دار لاس لوفولا ىل هداك ىنهذلاد_هعلل
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 لان ءاطلا نوكس عمهنونرسسكب واهتوكسوءاطلا مش ةعم هنون حقب واههعفأ ءذه عب رأت اغا هيفو مدأ

 ة-ضب رك )نيمختلاو سدحلا ىني رطب هتردق ىأ هل «ومءارو ةمجعم ىازوةلمه «ءاس( هنرزخ ةملس
 ةمحعمداضو ةهد_>وموةئيملانادا ارماانالرع_غالهروسك هاهنا ل مقوةح وة قمته مءارب (رغعلا
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 ةمحعملا ءالا مذب ةخسن

 ةهيزاغم و

 ةفرغلاردقنوكيو

 ةدحوملا ءالانوكسو ]ل

 له امىهوءامق نو

 ا :و) نذل اىف

 ةل-ةلاوأةرثكلاىفىأ ل
 دارا ىا(مهالعأو

 نم عاصلاب أي ىذلا)

 )ع طذ ىل_ععمجفرم“ لا

 ماهو نوغلارسلكي

 نيدحتقيوءادلا نوكس
 لإ ب5
 سوماقلا ىفاذك ىدالا
 هءدءملت ى-ا4لاوو

 نوسنلا رك نه<ذأ

 هعنو ىهتن اءاطلا عفو

 امفال_خوهوىنوشلا

 سومأةلاةرابعن ءردأم. أ

 -!اندءوجت :لدسل نيمو < دلا لصأ ىف عةودقواذهةغللا هذه عاونأ ف خأ هنا عمءاطلا نوكسونونلا حدف ن“ ةماعلا ةنلا

 ىازلاو ةلمهملاءاسلا تغب( هترزذ ها تلاقو)دار انجل -ءاىلاعتهللاو فيهن هنار وما تي جاتحاف

 حتفلاو ةثيهلل هنال بو صوءارلارع .كبل_قوةمدعذةهد>وملانوكسوءارلا حدف (رخعلاةضدر 1 )هتردقوهتنجتىأ» ءاراانوك 0

 رهتلاة لقىلاادمسةملسراث ًاوزعاان . ىشنالا ىهزخ لاو تك راذا | بت:+ ل*«ىأةرلل



 مهدوزأ موقلا 22 تدر سن ف وقود اودؤرألا و2 ,ءوالا( مهي ءوأب) لسو هيلع هلا ىل هب 8| طا (سانلا اعدم (

 قى .اف) م 0 عوأرخ" الا ثدحلا لاا ةيعوالا ىهةدوزالاواغ ونا 0 .ةةداورلااذك لاك الا شالا

 ردك لاق :داوىأ(رثكأو)الوأ ع جأت +: ىف اكل ءجامردق ىأ (هن :مقبوءو "المالا)» ءاناوفرظىأواولا ]ل ب (ءاعو شدحلا

 ىلا عتهنلأىذر ةريرهىفأن عو) ك- اريخ هللا ةمةب ىلاعت هلوقىعما ذهل عل وريثكر يشن مهيقا الىأ(م هافك-ل ضرالا ل هأهدرووأو)
 نال ىأ( هاوعدأن ال سو<. .اعىلا_عت هللا ىل_ص !!ىفرمأ)لاقهناد مج دنس طرسوالا ىف ىف ارهطلااو ةدهش ىأ نب | ىوراك (هنع

 0 0 دك د الإ اغماعض وم اوو أف لونه ما3 ًَ 11 نك نراشك اوناكو ني رحاهملاع ارققن مىأد نديرو ماا فلولا د

 دعسنبا نعذلسو هيلعىلا عن هليأ

 هللا ىل_ص هللا لو_تر

 سدل مل_سوديلعىلا عت

 ونأ لاو مثةيدرأم يلع

 مم ىرمعيلا حفلا

 ةلثاوورذوبأو:رب ردو
 حريص ىو عق_ىالا نبا
 ثد.د_>نم ىراخملا

 تيأرد_ةاةربر_هىلأ

 ل_هأن مالج رنيعبت
 لدأ نمدعدةوةفصلا

 2 احنا ععنورأة فصلا

 ةرب رهونأ مهيفاقم' 1

 باعأو عت عاقل نب و

 فراوع ىقوهب وعمري
 ىدرو رهف راعملا

 تانك رار كاطع ا
 دعومل-ءأ ىلاعتهلباو

 صاقو ىلأن با دعس مهنم

 ةضعو رسب ني راعو

 لالي وناملسو ماعنيا

 هقيدحو بيهصو
 زردلا ماظن ىفلاو مهربغو
 فايضأ ةفصلا لهأو

 ىلع نووأبال مالسالا
 دحأ ىلءالولامالو لهأ
 هنأ اذاوامشا م هلواغشي :لومييلا اهب ثحدةقدص ملسو هيلع ىلا عت هللا ىلص هللا لوسر تء أ اذا

 فاخ نولصد دةعصلا لهأ نمالجرنيئال ”تي أر لان ةربرهىلأ ا ىلا هدخسد ٠م.

 ةكرابزندةم> رادقمرادةمىأرمطال 0 ليالل كوريااوزاسنالا ف سول اكو هو ضو رلأ نم
 مهتيكم ل 01( رايات اد اأو تور عطومعلط لان معضولرب- ةنوهوأ صرالا لع

 اذك لك الاف ف :دللالاقم©تدوزأاو "الم ىت-ثيدحلا فهدنع عمتجاامماوذخأيل موت عوأ مهعمو
 اذ) مهتيءواناؤاحاضت ادرووأن اور عدلات مساك ةدعوالا ىنععةدوزالاوانخويش عج نءةاورلا

 مهتيافك عيل اذخأ امدعبة م كمه ,هنم لضةىأ (هنمىب وز هدنع عمتجا ام (موُثلمالا» ءاعو شلاق قب

 مهتيعوأ ىفاوح مئاوعبشىت>اولك أمهناهيقو هلوطل ثن 0 ل ىلعرمهّدقا فنصملاو
 هللا ىذررعلاقفاولعفا لاقفانابا ىأاحضاونانر كف :ةرعأول مهضعب هللاق عوجلا مهباصأ امل مهنا هلبقو
 ةرذفكنع ىحلج رلالعذ مهداوزأ ل ضعي عدان دا اوبك ربام ىنعا رهظا |لقاول فنا هنعمىلاعت

 مهلك اوذافاوذخ د0 ا رسكي رخ" الاورع فكن رخ الاو
 نءوز ثيدحت اهللالوسرىفاوهنلاالا هلال نأ دهشأ سو هيلع هنا ىلصدنلا لوسر لاقف ةلضقتلضقو
 هسيلعىلابهتهللاىلصهللالوسر ىفرعأ) ديج دن ب ىفاريطل وبث ىلأن باهاورثددحف (ةرب رهىلأ
 سولجلل هريغءزرغمهريغودجىلاورادلا قع ترم لع ةفصاا نا مدقت( ةغصلا لهأ هاوعدأ نأ ملسو

 ملسو هيلع ىل اعتهلنا ىلص هدنعءنوعطةذملاهيذكإ ذك ل !نو « اعمل اعت هللا ىلههذح سه ىف ناكو هيف
 فراوءىف:ةئامواقيناوناك ةيلحلا ىف يعنون لاقرذ أو نامل كم هريغو با رغالا ةءاعتل اءارقق نم

 نيثالثوم بم ىورهناىورامهيثانالو ف اشكل |قدوكو ةئامعي رالاوحنا اوناكم-منافراعملا

 | وة ص سماه وهند رآالب مل .و4ءاعملاعتهللا ىلص ىلا عم نول_دصد الحر

 دا ولكل تيهذىأ(مهةعبتف)مبتك ريانا حنا م_ميلاعتهتلاىلا لسوتناناو مهامه

 بهذ ةجاح ن نمولكالد_>أ لك نالد_::دلاق نوقرفم» راهتلا فم #ناله_.ةناك ناكمىف مم

 (ةفصصانيديأنيسر)ل وهجللءاقملار(تعضوف) لو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلادنع(ممتءج ىلا

 ىتحىأ(انغرفوانشاماذلك أو)ماعطال دن ريسبكلاوريغصلا نيبءانا ىهو ىل_ءاقلا بْثان عف ةرلاب
 تناك اك اهيقاسكةءولمم ىهو ىأ ةيلاحة لج( تعضوام لش ى هو) لك الاه دارا تتناو م

 دعباملا< هيدشتاذ هواهم لك نم عباص[ىأ (عباصالا د : أاهيقناالا) امي :ديأ نيد تعض و نيح

 مالسالا فامضأ نوم ةفصلا لهأ ناكو هالك هنا لئلا فراش لملك .ةاهلاك لكالا

 نال

 م-ف4فن 5 سن رقىرحاهمنملجرةئامعب راو*اوناك ةقصلا باحأ فاش 1 -!!بحاصلاقواويذ :هوكرشأو مويلااهلسرأ هن هرده

 هنرتس لك قنوج راو ناكو رالابىوذلا نود طرب وليللابنآر 211مل مذملا عض اك ةريشعالوه- :.دملاق نكللم

 | مش ا ةدساولادب دشتب(مهتعشتت) ىسمأ ًااذامهبىقأ ماعط لضفهدنعناكن مو مس 94 ءاعىلاعت هنباى_صدنلال اوس راهذعي

 تدازاماهاى ىعبشم هدونح( اهلثم ىهوانغرفوانثكاماهئماذلك عب تمض نام حر

 تدازاهناف نيلك * الا عسب ,اصأىأ( ع. ءالارثأاهيذناالا) تمعقنالو



 بحل وهياعىلا عت هللا لص هللا لوسر عجل اة) هنا ديج دة ىبيسلاو دجأ اورام ( «ذعىلاءتهنلأ ىطر بلاط ىنأ نبىلءن ءو)
 لاذلا نوكسومم- لا حب ىهوةعذجلا ةاشلا ىأ (ةعذحجا نواك أي) ضءبىأ( موق مهم الجر ىأ (نيءعبرأ اوناكو بلطااد ع
 ىقارعس ف مذر : (كلبالاانهادار_للاو لق نأضلانمرهشأ ةيناممهاع أ اموزءملا نمتناك اذاة يناثلا ةنسلا ىفةلخادلاةمدعملا
 ةثالثعلايكمنكتوءارلاوءافلا مه حتفي(قرقلان وب رش و)ةعدارلاوأ ةماخلا ىف ل ديام|مموهو ثيداحالا صعب
 زاجل ليكي عبصأ 1 يع ا يس يي صيبا 0(

 مشع ئنثاعسدءانا ليقو

 ىل_ص ىلا عاصياعاص

 لو هيلع ىلاعت هللا

 ال_طررشءةث_هكالذو

 (بلاط ىلأ نبىل- ءنعو) مهممةرب رهانأ نالربغلا عمماك ملا ريمضد ناك ألاةوبارغأ مهرثك أنال

 اوناكو بلطاا دعى ل_سوهيلعهللا ىلصهللالوسر عج) ديجدنب ىيبلاودجأ هور ثيدح ىف
 لاحرال عج مءاراص مث ماهردصم لصالا فوه( موق مهنم) ةثعبلا »ادت ىفةكميناكاذهوالجر(نيعدزأ
 رقملا نمىهوةلم-هملانيعلاوةمجعملااذلاو ملا متفب (ةعدملا نولك ايار ومالا مهما قل ةصاخ
 ن-1 لاقي امكم_مفكام لتأى أل وال ان هدا رملاوهئلاثلا ف لخدامرقلا ىفهنا ليقوهنس ها متام منغءلاو

 ةثالثعس لايكموهوا,ميكستز وح وةلمهملاءارلا ءءافلاعّتقب(قرغلا نون رشن و) رسأر دلك !مهنود
 م مذب وهودم ردق ىأ تالملادبع ىبب اهضعي ىف الخا انه ع سلا قوهءثأم مهب و ربىأ م دق: كالط ررشع ةئسوهو عصآ

 نال طر وهو لايكم || اهضءدىفو لك أيموقمنماهضعب ىفوةعدجلا لك أب موقم-مم بلطملا دمع ىنب ةءذج لكأب نم مهم
 ىفك ىلموأ تاو لطرو || درو اي لبالا ة-عذج ةعذ اءدارملا فاسماّدلالاقوام ىاقاهابق ىتلا قوبرقأءذهو نولك أي موق مهنم
 اذا لد_ةءملا ناسنالا || هاوسوهخبطىأ( ماعط نمادمم-_هلمنصف) ةسما# ا ىف لدن ىتلا ىهوتاباو رلا صعب ىفارسغم
 هنواموبو دي دموامه'الم || إد ةلهلاو لك الا ل_قىأ فود هريخأدتبموهوتةلوصومام(وهأك ىب ءاوعبش ىت>اوأك اف)

 حدةوهو ةلمهملا نمسا ديد ثنو ةلمهملا ضد( سءداعد مث ئشهنم لك أامهن اك ص تن ؛ملهنا دارملاو بحاصلاف|د-مىهس

 تبرحد_:وسوماقلا ىت>)سءلانء (اوب رمشف) مه هل هأ نم هلط نبل نم سعب ىنعملاوةعد رالاو هن الثلا ىوربس ثخ نم

 احرص هتد_بوذ كلذ || دبره غو ىبيملل لئالدلا فاك هليصفنو ئشهخ«(برش: هناك قب و) هنممجرشمىأ(اوود
 ىتحإ) هنمىأ(اولك اف) || لص لاةهب"الا نيبرقالاكتري_ثءردن او ىلاعت هلوق لسو هياعلاعت هللا ىلص ها علرتا هنا عي
 ىأ ) وهاك قيواوعمش مالسلاو هالصلا هيلع لو رمج ءاذ تمصقورك المهم تي اراه ىو ةتأد.نأ لسوء مل ءىلاعت هللا

 يقلع ُئتلكؤم 500 هلاق اعوذللدب هريخأوه_فعىلاعتهللا ىضرايلعاعدف كب دعب رهن ةلرمأ امل« فن ل نادهماب لاف

 نيعمضي( سءباعدم) هماعأن منيسعب رأو م_هوبلطملا ى ا مث نبل سعاذل دءاواما عفط ع:صاؤ هل لاو مث هل لو ربج
 ندلمهم نيسيدشتو [[ت هونألاق مه-هاكب نآدارأ ملكا أود رمش ملا اوك افهنلا مسا واك لاووماعطلام_مدقا اوعم_ة>ااملق

 ةثلاثااىفواوةرقت مهماكي نادارأ امل كلذ لثم ل ءفدغلا ىف ناكاملفمهماك: لو اوق رفمذ ل 1# رحس

 ىلا ةرخآالاو ايثدلا رباب ةئجدق ىف ه.ك:ةحا م ىل_ضءابد_>أ 5< مهنا بل طا ا دبع ىنبايمهلاق
 ىلص هللا لوسردعص تازناملاهناام.ْمعىلاعت هللا ىذر سامع نا نع ىراخسلا ف ىذلاو ثددحتارخآ
 هرخآىلااوعمدجا ىىتح شي رقنوطظبان وىدع ىنايرهك ىنباب ىدانوءافصلا ىلعاسو هيلعىلا_هتدتلا

 ناح._كاوهاور ثيدح ىفه:ءىلاعت هللا ىضر( سنا لادو) مع متالوأ ص عخةرركس كلذ ل علو

 مأآس >+تنب (بذيزب ىثبا) ن يح ةخسن ىفو(ا1 سو هياعملاعت هللا لص ىنلانا) 1-1 اظذللاو

 اظؤالاو ناكل هاورام ىأ# 1)ام'ءواجيىبلاقي وانهح وزتلاوهومانبلا نملاعنفاو هوابهتعيلاعنهقلائضر نال
 هتايلسينلازا) ل1 ل و أ دا وتطور شن نأ لوصف ع

 4 سافلاب( تدبلا ال_ةماىت>) م-(:وعدؤلاةةوأمهاعدقهبىنمءأ نصوص ممعتو قمهريغب نيح ملضوفيا لامت | 3.0 ادا وسيع تال سيارت تير

 هد شخ نم راسك حدق

 ةعب رالاو ةثالثلا ىورب

 ىدحاوب رشف ) نمل نم
 ىب و) واولامضب(اوور
 ئثىأ(هنمب رمش هناك

 ىل-ع ىأ (سنألاقو)

 جوزت ىأ (ىسثبا | ظ
 فذصمللل-محرشىفو ةيقصب هئانب فت قفناةصقلا ذهل _ةنا ف ورعملا ىاحلا لاو شح تنبىأ(بنيزب) ل-ةدو
 نالاذأىأ(همأ) سد اوةاشلا ىن»ي ن"ايشلا ىنف:اهنا لمح عيصملا ثهدحىف مهضعب لاهو ةصقىفةصقلخدأىوارلانأ
 ىد>)مهتو ءدفىأ(تيقل نملكو) لاق ث يح مهريغو فطعبمهع مثمهصخومهئامسانمهيعاعجىأ (مهام كموق هلوعل
 تببلا ”الثما



 ةوةوهو لصفلا اذهرخآ فذ "الا س ذأ ث د د>ىفا ارمسفمءاحاذكهو فصلا تدبلاردي رب لي ةوهنعد ر فخم عضو م ىظو 5

 دحاو لكل تناك تيدا جحل او ةفصلا و *الم تح هاوقىلا اسدح مم 5 مه سوكم ءاعىلاعت هلا ل صهللالوسر خ 0 در

 ةناحالاك : هر ادعوأرف عرض نمءاناةيقوقلا عد هد ة,(ار وت ولع هل) مدقوةخ-ذىفو ا هدر دح منوع نأ اعندتبا لص لان نم

 نعءاضوءل_ه<اكروه. !| 1 15 ١ ولالا ؟نمالمردته-ق 08 اكل ءةوالطسوأ' هةمطاتك دش ىلا هو

 ه.ةىأ(«ءباصأث الث س+و) ه هيب ,نيبىأ (همادق) ل-سودهي اء ىلاعت هللا لص ىلا ىأ (هعضوف) قد وسوأتد:ةوأ قيقدطقالا

 وهو ةمدعملالاذلابة>سنقوعءا ةدلا فالك ةودادلا نمدحاو للا ةلممكلا لاول اذن هدششب (نودغتي )اوعرش ىأ (موها لوز

 لاذلابونيغلا مكبءاذغلان الب -انمريغو هو ةمجمملالاذلاب اريلع تغقو ىتل ا ةخسنلا ىف ىل حلا لاق» ءام سبأ اوءاشعلا نممعأ لك 6

 نماضي [ه-هفوة_هضقلارك ذقرا ماا عافترادعب ,سانلا اعد 0 مل لادلاب ونبغلا حدب ءادغلا نم معأ نيتمجعملا

 دةمان يح محالاو رمل :مهعطأ ثد ل

 َن اد كلو لا

 قجرد:مصخالاىب :ءمأ

 ىلاعتهللاو .وعالا ىب م

 ىأ (نوج جر

 قوز مفرح ا حرتئخ
 | و2 )هيفاعىأ(روتلا

 رودلا ن هلاحوأ ك4

 رد
 ني-::اوأ ادحا) موقلا

 ل_صأ ىو (نيعب-تو
 نين الثو نيتفا ىكدلا

 و) نيءبسو ندد ”اوأ

 هى ى مخأةءاور
 ةمد اوةصقىأ ةيساقلا

 قوأىأ(اهلمءوأ) -ذيز

 ىهوةصقلا هذه لم
 نإ ةرقص ةويلو ةصق

 (ةئامالثءاه زاوناك موقلا

 لادلا سامو ىعل 0 اهملا ردص قناككلذن اى : رصاذهو غفتراىأراهلا م

هيفا ةصلا هر هن ليقوماكلثلاهارا ا
لاو تدبلا ىن عع ىم(ةرجحلاو) احر درر 

 | ةفرغ

 ةعقب ةرح# | ىب 2م لق ا د سو هك ال عل هللا ىل- صدحاو زأن ءةحوز لاك !ناكو

 نمءاناوهوةله-همءار وةنك اسواووةحوةفمة.ةوند 6 نةع(اروثمملامدقو) مع مث رجلا ءاندب زرغت

 هريسسفب مدقت دةودولل نايب( ركن مدمر دة هيف ه.فبرش ىذلا حد ةااكوأ ةاحالاك ةرا>>وارغص
 نيسلاو ةيدحتلاءانثملانوكسوةلههملاءاحلا عتب وهوىفاثلا هلوعفم(اسح) لوعفلل ءاذملاب (لء+)

 السلا ىيةدلاوأ © طقالال اق. نوكاورمتلا * لاقىق.ةدوأ طقاو نوسطالةرعوهوةلمهملا
 سدحلا ىنعمل_صأو فرعألوالاو قي ولاب طاخي و ءاوث عرفي ركدنا لق هنالوقرق نبا لاقو طاق
 (هعباصأ ثالث س+عو) هدينيب (همادة)روةللريمضلاو سوه ! ءىلا ءث هللا ىل ص (هعضوف )طاخملا

 لعن هيقق باضأ تال كا انناةذسلاو مهعمدأك امهم ول ةسرط ملوةكرع ١١ لص>]ه- ةاهلخدأىأ

 قوله هل لادلا ع ادّءاا٠ اق هر ل ملانقلا قمح هل اذن( قوذشي مولا لعخ و

 نم (نوج ري و) ىنةة11ىف[كاضدأةاه- هلا نوكي نأ عصيفراهملا عاشت راد_عب سانلا اعد هنا إم
 موقلاناكو) أره ةكاصقن صقل هذم لك الا لق (ن كك ام )لاحوأزييك( او<روآلا قب و)ةرجحلا

 ه-_لعىلا عت هللا ىل_هثان قةصقااءدهنالع ءةوىوارلان «ءكشدوهوالجر(نيعب ءسو نيد أو اانا

 ىذلا سدح او هاش !١نمن'"امشلا ىقشناهنا لمتك ليتوةدةىفةصق ل+دأىوارلاو ةيفصب إو

 بش : زدممأو ةصقىأ (ةصقااهذه ىقىرخأ هءاور فو )هيك امسقبىأزورودلا قبه هأوق ىفء مم اسمال

 م-هرادقمىأ (ةتايهواماعز اوناك موقلانا) ماعطلا ن مك ذاميق(اهل هوأ) امعملاعت هللا ىذر

 مضب (تءعضونيح ىردأ امف)اكمنمر وتلا( عفرا)اوءبشامد عب ىلإ لاقواو ءبشى>اواك أءماو)
 ةينآهنارابتعابثدناتلاب( تناك) هلوقىفىتااك ةنك سلا ث هن أتلاءا , وأ هتعضو نيح ىأ ماك _ةلعاتلا

 حصقأو ىلوألوالاو ب اط# اورمالا مالل-ب عقر لد ةرثلىو روني-هجولاب( تعفرني> مأرثكأ)
 0 .٠ .٠ 2 كلل اذابة تاكا ذ "ا طال لتم اا اطتم ااا ةظظم ا مقالا

 اذهو "الإ ءلارمدكي (اوعبش ىت>اواك اا

 ءانو ممالامالب ع ةرل لاسم لكل ملا صأقو روثلاىأ( (ع-فرازاوعمش ناد_عب موه لع ىلا عت هلا ى_صيننلاىأ (ىلاقو)

 فا صماوذخاتل مال_!اوهال_صلاهياع هلوقءذمو دا ةءارةٌئاو>رفتلق كلذ فىلاعت هلو34- ة:مول- ماقوهوبطا لا

 اهالعأ نما متن ةربلا نانةع- صقلاةو رذ نهلوأن الودي ياس دج لك ءافةعوصقل ا|تءطضواذااعو# هر نب انعواذ_ه

 ماعطلاب هانوك 5 ءلوهساح ل><كلذ نافرذعيلو موقلاعف رب ىدح علب .ثناوهدي عد هربالو .ةدئاملا فرت لعرلا موقيالو

 تناك ت ءضوني->)ىردأ ام ىب < دلال - صأىقو (ىردأال-:) هنءقرقرع نان عدو رع ءنعريثك ىنأن با ى- كيما اورك- تتاح

 نوكينأدء.بالو اهو و ةناحالا ن را او هبال انبىلع ثدنأت |اةغيصب ,(تققرزعا ٌأ رثكأ

 ةردعملا قلعتوةكربلا لوصحت تعفر ني> لب 1 وت ري ردع لادم نوط لوبا نارا ع داك دبا لدا شيعي

 اهدص ولان الذ هع رايبد
 ظ
 ظ



 وقود عدلاوذ+ بلاط ىلأن ياىأ( لعن ء) دمر فعج ىنأى أ (هيبأ ن ع) رقاملا ىأ(د#نبا) قداصلاىأ( رفعج ث يد >ىقو)

 ةلمهملالادلاوةمجعملان غلا عافب ( م عئابغل) لاحتاتدا راول ترك ذواردق ماعطىأ(١ اردقت خبط ةمطاغنا)ةحماسم عون

 ا لصأ ىو( ملسوهياعىلاعت هللا لص ىنلاىلا) هتلسرأىأ (ايلع هج هو)

 ىو) هنمد_هاشلا ل_<ىلءاراصتقاىلاعت هسا هجرى د_صملاهريدخا لم ىف لي ول ثيدحاذهوأ
 دلاود_ج هنءىلاهتهّللاىذر بلا طىنأ نب ( لعن ءالرقابلا(د#ءدبأن ع)قداصلا( رفم+ثردح
 ىلاعت هللا ىذردعس نيياءاورايك عل ةذمث» د-ح وهف ىلع نب نما نب ىلعنب ندداعلا نميز ىنءأد#

 ءارهزلا (ةمطاننا) وع ضو هفل_ضعموأ ل سرب ثيداؤروصالا لعر وك ذملا ايلع ناك ناؤهنع
 وهو ةمجعلا.(ءاذغل) ردق ماعط ىأ فاضمردةّب وهوأ زو هيفغردق ىفاماءط ىأ(اردق تخبط))
 ىو +« ىذ+2::خفىفو اهئادغلجالىأراهلال وأ لك ةداموهوةلههعوأت قوىأىف لك ونام لك
 دارااوهتهحل ىأ ( مل-_-وهيلعىلاه: هللا لص ىنلاىلا) «ةلسرأىأ (ايلع توج وإلا ءهئادغل حن
 ةمجء اني غلا( تفرغف)ردقلا ن مفرغاا4 لات ىأ(اهرماف)اههعم ةخ:ىفو(اه مىدغتيل) تدب
 ريغ صءانا ةفحصلاو انأب انانوحذلات ماعّتك ب وصنم( ةمدح ة مدح ةؤورعملاعفلا(هثاسن مميج)

 اهسفنل تفرغ مم ىأ (ا4 مث ) ىلعاو لوميا هللا لص ء!تفر غم ىأ (ىلعلوهلمث) فورعم
 ةيلاحةلج (ضفتلائاو) رك ذنمع..<تفرغاسعب ( ردقلات عمر مثلا عدتلا ىضرهبىذ نام
 نمليس ريثك ماعطب أول م قدهنمفرغامد_ءبهنادارماو ٌصيقلا نم ةمدعمداضوعاغي ضقتو

 هدحواهعم لكأي واهئبجيا لسوهياعىللاعتدّللا ىلص هلت ةءباهن اكو لو هيلع هللا ىلص هتكرعب هين اوج
 اهنءىلاءتهّشا ىذرةمطاف (تلاق) راثيالاو قال الا مراكم نمهيفا-!هيفرك ذاماهرمأو تأيرإأ
 اهشنأتو اهريك ذتزوك ل-.ةوةثنؤماهنال رد هللربمضلاواهماعط نءانلك اناك [ىأ (اهّممانلك أعا)
 (هللاءاشاس) هتةرئامدعدردقلا ىف قبامتاولك [اهتدب لهأ و اه عىلاعت هللا ىذرةمطان لهأ نادارملاف

 هللا ىل_هللالوسر (مأو) كلذ ةرثك نءةءانكو هوكلذىلاعت هللاةدارادموأ انا هنناءدارأىذلا ىأ'
 مويطعي ىأ (بك ارةئام عبرأدو زين اهذعهللاىذر باطلا نير ع)رخآ ثيدح ىف لوهيلع ىلاعت
 نطدمهو برعلا نءموةمسأ مماممدب ني:امهمني وءاحرجأةنزب( س+ أن م)دازلا نمم ميقكيأم

 مهاصتل سما شد رقالاقيوةبالصلاو:دثلا ىهوةسا#لا نموهو س+ ون: مه لاي ةعيدض نم
 مذوةزمهاحةفب(عوصأالا ىعامهللالو راب« -:عىلاعتهللاىذررع(لاقف) ةءلهاحما ىف موميدىف
 نبالاق عاص م-جوهو مولعملا.كمو هيب رشرءاناوهو حاحصلا ناك ةزمهلد_ب: ناز وو ءاولا

 ىف ىأت اباورلا نمريثك ىفون اعي صولوصأ ىلع محو عاوصو عوصو عاص تاغاهيقلوقرق
 رهن لاطد هللارهتءاحاذاو لمريغ عوصأ ب اوصلاو هلوقو ىبتث ا عوصأب اوصل ودها عص[ثيدحا
 ىذررعلاتىأدانقالطالا ىلعو هن ةيبرعلا ىف ثيدحلاب زالدتسالاةح ص مدعم ءوبموهو لقعم
 دملا و دادمأ ةعدرأ علا. كم عاصلانافةليلق عوصأ هناف ىكيىدنعىذلار ملا سدل ه:عىلاعتهللا

 رخأتناو عوصاللعجار ىهىنءأريمضلاو مدقتإك «يخفالّدخاىلءنايفارعنالطر ء[ ثاثو لطر
 هولتيامالاهب ئنعبام لعبالريم اذه ىرشخزلا لاقاندلاانتا.حالا ىهناىلاعت هلوقىفاك ةءبدوللال
 هلوقهنمواميدي و ارياعل ديرب انالئايحلا عضومريمضلا عضو مئايندلاا::ايحالاة ايلا نا هلدأو
 سم ع سس يي سس دم

 ادن

 هبلطقىأىنلا قىفاسملتلا
 قوأ هيلا هيج وتلاو

 ىدغثيل) ىلا ىنءمب

 اهءاحف ىأ (او_ععم

 م تقرفث اهرب اف)
 (ةفح ص ةفحص هئادن

 ةثئاع اع سنك نهو

 مأو بذي ز وة-صفحو
 ةدوسو#ةماسمأو بح
 تاي_شرق ةنوديمو
 هيرب وجوةيظي رقةيفصو

 هيلع هل مث) ةيقلطصم
 ىلعل مث مالسلاوةالصلا
 اهدالوالو ىأ (افمن

 مث) اهعمز اكن --1 وأ
 اهماورد_ةلاة عكر

 ةيتوفلا حتمي (ضرتل
 نمليستوروفتا ىأ
 ىأ (تلاق) اهمناو-ج
 ىو (اذاكاف) ةمطاف

 اهنم) اناك أو ةخ-سن
 لك أنناىأ (هللاءاماس
 ىل- ص ىذلا( مأوز ام

 رع) لسوهيلعمل اء هللا
 (دوزب نا باطلا نبا

 هرو فتكا اواولادي د شنب
 ةئامعبرأ)دازلا ىطعب ىأ

 (سدجأن مسك ار

 مسا ملاوةزمهلا اشي

 ةليبقهيلاسسلجر
 ةءاجكلاةساهئاوةفورغم

 نءتويبلا نولخديالو نولطظ:_سالئممانأ اوناكمهناكلذو مهتيدىفمهدد_ثأل سلا شي رقتيم ءاذلوةنايدلا فةدسشلاو
 لاقعاسم م-جواولا عذب )ع وصأ الا ىقامهلنا لوس دايلاةذ) رض منمةلي.قىهوهسني نمسك ارةئامعب راهءاورؤواجا اوبأ

 نمريثك ىنءاحو لوقرق نيا لاوةمو هضداصو ةدودم ةزمهعصآ ةخسىفوةزمهةمومضاملاواولا نمتلدبأت ناو ىرهوجا
 عود أ باو صلاو عصآ أو رلا



 ىأهمأ نءلدص# اذاةقانلادل اوىأ(ليصقلا ردة مهاطعأىذلا ىأ(ن وهتممهد وربه ل5 )هم مهذ وردى (ىهذالاةة)

 ْئث هنمذ_ورلن اكىأ( هلاك هنممهدي وزتدعبرمتلاىأ(قبورمتلا نم كرابلاوأ ريشا ىأةدحوملارسسكب (ضيارلا) مطق

 نينيكد نءلاقهناالا يدالا ئدوادونأ اهاور( ىسجالا) ءار ل مةولاد هلوأو ريغصتلاب(نيكدةءاور) نمثيدحلا اذهىأ (نم)
 ىلا اب قةرافمهطءانسهذا رعارلاقفدازلا ىأماعطلا|ءاناأ ف لسوهيلع ممم ىلاعتهلاىلص ىنلا ان.” لاق ىلز ملا دمعس
 ديدش: ونيعلا مب ةيلع

 ةينحتف ةروسكملا ماللا
 ذخاو ةفرغىأةدد_ثه

 ىضررمعل لسوهيلعىلا« هللا ل_ص(لاق ماقملاهعسال ل هنأ حرش مااكه-ةوهمزلك دج

 (هنممهدوزف) رع(سهذف) لدن عامة ةبلابتالو هءكترعأام ل_ءفاو( بهذا) تع ىلاعت هللا الا 000 ا
 ةقانلادووه(ليوصقلاردق) رمتلاىأ(ناكو)دد:عىذلار مثلا نمم-غ قيام م-هاطعأىأ 5 0 - 3 :
 ردقلنايب(رمتلانم) انم_مكدراد_ةلناءب وهو ضرالا ىلع كرامااىأ (صدارلا) ريغصلا اناطع ع 0

 نونو ريغ_صتءأب مث ةحودفم فاك ةلمهملالادلا خدوهو كد هباورنمثيدحلا اذهوىأردقم 5 وفر اك

 ا لل ةو ربكم كايد. عسنب اوهنتك دو مح تا | هنا ناو ولادلا لدءءازلاىفزعلاءاور وأ | قل سيل ة تت هل
 ىلاعت هللاىبل_ص ىنلااندت ألا بدالا قدوادونأءاور ثيدلا اذهوةب>ص هلو ىمعشلا ليقوىفرملا | ىأ نس ىفنالاب تكلا
 حتفذ هترجح نم حاّتماذخافهملعىلاانب قترافمهطءافسهذا رعاب لاق ماعطلا هانلأ سف م-وهيلعأأ الاهيف هلسداودواد
 ةفصوهو مد-ة:[5 هليبق سجى نبل ةبسن(ىدجالا)دوادىلأريغدوربإو ثددحلا اذهريغه] سدلو || وهو شد دا ا1-ه

 هحرخأام روك ذملا ىورملال ةهىأ( هلة مو هجر و نيكدةداور لممىأ ( ربرحهناور نهو) يكد

 ةلوهملاءارلا مسك فاقلاحمفو ملا مضد (نرق ني نامعنلاهناو رنم) ح-يحصدخ_س قوبل اودجأ

 مدةتوةني زن مذخف سجأواضدأ ىسحا ىهوةروكمةففخءارلاوةذك اسفاعلا ل دقو ةددشملا

 ليقعول ةعمو نامعنلامه ةباحص مهلك ةوخاةعبس نامعللو ةدئاط نبدا لسن نم ةعييض نممهنا ظ

 هنأو رنهو]ه:مرصمخت

 هلثمو) اضيأ ىتعن (ربرح
 (نام-عنلاهباورن-م

 (نرةم نيا) نوذلامضب

 ةروسكملا ءارلاد: دشتي
 ف.فختلاو نوكسلابىل و

 ميو لزن نيذلا ن ؤاكلامهىفزلا ن رقموذب ىليه سلا لاق عدا سلا مسولو نجرلا دبعو نافسودد وسو

 ديك أملا ىفةدي زعءاملاو ب صنلاو عفرلاب( هنيعبرب-1) هن" الا مهلمحتل كوت اماذا نيذلا ىلعالو ب
 هيحاحوهميعد # ىلتاتاذهفتلقق الرغتملئاقلا فطانوهرك ذاكهنيعد وهنيعاذهلاة. م لأ اضرأ ىدجا

 ةداورلاهذ_هىف(لاقهناالا) ةرصابلااهنام_ما4تالوأ مهمهوتل نيدلوملا مالك ن مهيذه.بجاحّددأب زوأ ندوة اقا
 تاناورلا فالتخاو ل_قهننسقدوادونأءاوراذكو ةنيزم نم هلوقدا زؤ(ةنيزم نم بكا ار ةئامعبرأ)' قرم نر دموي لاما

 ليلقلا لع+ىف ملسوهيلعىلا_ءتدتلا ىلص هتازحعمنمىأ (كلذ نهو)ئثه.فوةصقلاددعت ىلع د1 لن, زل نوكنلا 5
 ىف) ىراخملاهاور ثيد-هلا اذهوامممعىلاعت هللا ىذر ىراصنالا هنا دب عنب( رباج ثددحإلاريثك 11 7 _ :
 هد>وع(لذبدقناكو) قام رغل وءادادا رآني دهيالعو» ونأت امال هتصقىفىأ( هن ومدعب هيبأ نيد ؟) تأاماذا 93 نلالال
 نيدلاسبحاصوهومهرغعج (هباءامرغل) هلذبدارأىءعزا وهو ىطعأ ىأ ةمجعم لاذو 0711 و
 . 0 : م ود دج دك 2# هن الامهامحتل
 هلام ل صاردارأ ( هلام -صأ) امارغناك اهجاذ عنا ىلاعتلاقاكموزالاوهومارغلا نم |بلاطلا 0 2 د4 ا ىأ عقرلاب

 عاثوفرعلاىف 1 دوقنلابصددالب رعلاناساىف لام اوه:متوقش ناك هلال-يو اناس - 2

 هلاومالاعجار هلع مل ةحاحالوةرممد>اوةثأءلاررمثلاو ثنؤت ىهو ل عجل يخنلاانهابدارملا || ماو دع !ءاوزام ل : 0 هك اود ار ظ نالءانءملارظن لال ع.جارلاريمضلا ثنأ (اهرمفنعملو) م-هلا يضرم نك, هنالوأم-هجا ١> ىلعهيف نلناآدعو هدا ر ا 0000 11 قرالدالما (قاشي لف ةوةديلاوش اك انهدك بالا لطدسقاللل| بن لاك
 هناالا) هنععيجص دس

 ةمرلعملا أدتبمهإ ةموربخهنا ىلع عوفرم رخاوا ذهدواد ىلأن عراك ىأ(ةنيرمن مبكارةئامعب رأ)نامعنلاىأ (لاق
 دعب هيبأ نيدىف رباح ثيدح) «ثانث ةماظءوهئاعدةكرسْئُدلا ريثك- ليمق نمىأ(كلذ نمو) ىءابيوصتم هلوقب ىحدلادعبأو

 نامه ىذر ومحريلع ضرعوأ مل ذب نادارأ ىأ( هلام لأ هربا ءامرغل ل ذب )باج ىأ (ناكدقو)هنعىراخبلا هاوراك (هنوم
 هلامكب ءافولا مدل هلام لصالاراةح سا ىأ (ةولبقي لذ) ضوعلا ىعمبق دل ههملابام اوىطعأ ى أ ةمجعملا,لذب و هلامعبجاوذخأب
 هلاكبهيبأوأر احل دن رو أ هلام لمص اباهنعريعملا نيالا رمىأ(نيتنساه رمى نال ١ و) هلوقي هلدب :3



 ةلد_:ءنكرملاذا ىأ ف اك ىلعمالثالو لوعت نمأ دبا نحن لوقهسنمو ىحجدلا لاقثادالءافوىأ فاكلا حتمب (مهن:دفافك)
 نع لالا نمل فكي امل مصدق ىلع مالتالف ىنعملا نار هظالاو قزرلا توق فافكسلاو ىسهتن اهئاطعا مدس عل مالتالففاغك

 ك> نءىناريطلا ءاورامك مالسل اوةالصل |هيلعهثيد_ح نملوعت نءأدبا هلوقوهو مالاكلاردد مث لابلا تنشتولاؤسلا

 6 حتفب (اهدح) ارباح ىأ ( ءرعأ نادعب سو هياعىلاعت هللا ىلص ىبنلا هءاجف )
 0 ااا

 هله->والو لقاك جاتنلاو نابلالا ل«ثيفاقلطمدئاو غلاب هري_غتىلاالو لام هاوةنمة_ولعالا

 ح-يحصلاو هلوالاو عملا ةءيصب نينسةخ سف ىفو ةئس ىثم( نين س) هلوقو ثددحلا فهعمتسا ل
 ةياقكلارادةمىأافافك قزر لعجامهللاهنمو هيفكي وهب قدام ىنعيفاكلا متقن( مهنيدفاقك )
 فرط نيةنسو ىنعمحص ناوةيقوفءانثع ركتعا رقك انهبسانمرب_غوهو راي ءانعماوحةقبو
 هرمأن ادعد موهيلعىلاعت هللا ىلصىنلا.ءاخل ) رغنملاح ىردصملا ىنءملاب رمشب ىاعتم هنأال رقم
 (اهلعجو) اهعج ورامثلا عطق ىن_ءءام_هزلكوا- هامهازوخ وةمحعملاذو هميج عنب( اهذد

 ىذلاعضوم اوهورديحةئرب رديب ع جنيمامهمءار ولادوة ية ةانثع(رداب) ردصملا ةغيسصب
 حصاو ةط:ملاو رمتلاك ماعطلا نمموكلاوهف نم ص لخيلهوورمااو خل رمعلاهيقعضوت

 ردانأ هعجو ردنا هنو مس قارعلا ل هأونرحلاو نيرحاوهرد لاو ىفاثلا رهاذثل اوان هامه «لك دارا
 رامثلالوصأ ىئاموكاموك اهلعجىأ (افوضأىف) ردنالا نم طاغهناكو ردانهنومس برغملاقو
 هنو سو هياعمللا لص ىنلا(اهيذ ىذخ)اهرادقم لعن ى>.لئ ةقيدح ىف هنوك هنادارملاو لخشلا ىو

 كراس هللا( اعدو) اهيفامومني وةكربلا لصح:ل كلذ ل_ءفواهتسبامدارملاوأاهضرأ ىنىأر دقم فاض#
 مهقحر | دةمردببلا ىفامممهاطعأ ىأ (ءءامرغرباحهنم ىفوأك) تدازو تمنفاهيف كرام: ناحلاعتو
 هلوأ مدام ءملعل هيبالهامرغري ضو همامتي مل خأ ءاؤونوهافو اف ءافووهقح ءافوأ مطوق نمهمامتب
 ىذ لك ىدأامدعب هنم قدىأ لضفو) ةرهاط ىهوءيبأءامرغةخ..ذىفو هنيدءادا ىف هماقمهمايقل

 مضو#< يتحتلا ةانثملا حتفب ( نوذح اوناكأ ملثم ) حصفأ حفل اوةمجعملاداضلا ثلة هوهوه_ةحىح

 ةباورىقو) اهيذىأ(ةنسلك اهرامنمهنوعطةباوناكامىأة لمه وأ ةمج عملا ذإاديدشتو ملا
 اهرمثن ان مىلوالاهناورلا فام ىلع ةريثك ةدارز هيقوهيبأءامرغىطءأاملثم قدىأ (مهاطعأا ملثم
 ريسخسصتلاب(دوهيءامرغلاناكو) هنعىلاعت هللا ىذر رباح أ ( لاو ) نينس وأ نءةنسىف مهني دب قبال

 نههوأراممىأ(كلذ نماومجعف) نوني و ركزي دقو فثاطلا هذحلءهنالفرصلا نم عونمموهو نأك

 اذ_هوةميظعلا لسوهيلعهّللا ىلص هتازحعم نموهونينسىف ىكيالناكهنا عمهندايز واهرثدباقك

 ناكو هم دمللا | لم ىلعهللا هر ف:صاارصتةأوهربغ ؤاذك و ىراخبلا ىفهنا تملعدةثددحأ

 ملعاكدو ويلا نملجرل نيدلا ناكو تان تس هلواريثك انيد هيلع كرتودحأب ده تس هللا دبعرناح ونأ
 ىدو لا ماكف كلذ ىف سو هيلع ىلاعت هللا ىل_صهتلال وسر ماكفهرظني ملفرباحهرظنن افا ةسونيثالث
 ليكي نابهمأوتارعش الث هرد_هدب فاطو ان غرماس لسو هيا عىلاعت هللا ىبصءتلا لوسرهرمأف ضرب لذ
 هياعىلاعت هللا لص هتدنأ لخنلاذاذج رضحاملغهيفو ريش ع ةعمس لضفونءثالث مهىفو ىت>-لاكفمه
 ىذر(ةربرهوألاقو) نيافاغلا نمنك:الفهي كاندعواماذهو لف ةقيدح هلام اب رصت هيفولسو

 ىلصهّللالوسرىل لاةث) راك ع وجىأ( ةد# سانلا باصأ)! دن. ىويبلاهاور ثد دح ىف هنعهتلا
 ىئلادمداهتداي زدارطالانهددثاز نموماعطلا سنجنم (ئثنم) كدذع( لهل سوهيلعيلاعتهللأ
 مياارسكي (دوزملاىف) لياق(رمتلا نمنيغصنئش عن تلق)ءانركذاكر دقمهريخأ د”بم شو ماهغتسالاو

 ماع
 ىأةل ملا لادلا دب دشتو ملا

 اهلعجو) اه رسم عطقب

 تعب (افوصأىف رداس

 لادلارسكو ةد_>وملا

 ىأردي ح.جةلوسهملا
 تآةتامو_ك اهلعج

 ىأ (اهيفىثخ) اهليخت
 هيلع ىلاعت هلا لص ىننلا
 "1 ريلابىأ( اعدو) سو

 ىطءأىأ(ىفوأف) هيف

 ةنيأ امر رياعم تم)
 مالكا مدقت (لّدفو

 ىفاسملتل الاقو هيلع

 رسكلاو هداض ثا

 لسثم) دازئىأى سعأ
 مذب (نود-اوناكام
 ديدشنو اهريسكو ملا
 ىأ ةلمهملا لادلا
 قوةذس لك )نوعط#»

 (مهاطعأام لثم ةناور

 رباح ىأ (لاق) لذة ىأ

 (ىدوهءامرغلاناكو)
 فرصن هري-غناك ربخ
 دوويلا نمةفئاط ع

 محن ارسسكب (اوب>عف)

 (كلذنم)اوبجعتنىأ
 هعقوم مع الىأ

 هينسءاف عم مهدذع

 بدسوبجعلا نأ وهذا

 م د ءافو وهممحعت

 ريشلا يلا نمرثكلا
 هاو رامىلع ةربره وبأ لاه) تامارك لا مظعأ وت از جعملا ىلعأ نماةحالواعب اس ركذا هلاثمأو ادهن او دك رب و «ئاعدب هيدا عم
 صعب - د:ءلهأ ىأ (ْئدنم له لو هلع ىلاعت هللا ىلصهننالوسر ىل لاق ) ديد ةعاجمىأ(ةع #عسانلا باصأ)هنعىبيبلا

 ىدنعى أ(مةشاف) قحرد ةواربس ئذولو بلال ةغلابلاديفي ليات ئشيكنت ثىحنلا هك ةدئارال ةيضيعبت نو
 دارلا هيف له حيد لج نمءاعوواولا جتفو مملارسكب (دوزملا فرمشلا نم) لبلق ىأ(عش)



 ىهوةثو رثلا ىنءعفةورغلاكة طوق مىنءعضبقلا نمر ىأ ىف اقل مشب (ةبق جرأة هدب لخدأف) هيهتتأنىأ (هيوتأفل 5)
 رك ذاك حتفاانةداورلاو فورغملاى:_ععمضاابةقرغلاكض وبقملا دلل مسا مضلاب و فكلا يمد _تالاوهو ض.قلا نمةذوخأ»
 ' ة+ -نىفواذهءوث نمهيلع تضءقامرثك ههذوةضبقلا سوماقلا فاسد درب واضرأ عّتفي و ىا لاو فكل امو هوى زاجل

 كاقك تاجامماعطلا نمةصدقلاو 2 !او حّتفلا,ةصم.ةلالوانتملا كاذوهعباصأ فارطأب هلوانتهصيق سوماقلا ةةلمهملاداصلاب

 م-هتوعدخىأ (ةرشععدالاقمث)اريناملىأ(ةكربااءاعدو)هديىأ ( اهط_سغ) ىعملا ىف غاب أ ىنبملا اذهنا قالو ىسبتنا مضل ولي
 ىتح) كلانه نمةيةباذكهواو عش ىت>اولك أف ىف ىفامىلع(كلذك) ممةوعدىأبصنلاب(ةرمثءمئاو بش ىت>اولكأف)
 ليةوةنفحلا ىفةريشعلا لعراهتقالا ىفةمكحلاتقبسدقو مهاّضفاوكرتو ىأ 4 (اوعبش و مهلك شيلا عطأ

 ل ا ا ل | ع ب تج اه نال: ع

 | (جرخأف)دو زملا فةفيرشاا(هديلخدأد) رمتلاوأدوزملابىأ ههانأف (هيىتأفلاق)دازل'ءاعو وشو || ىلإ ترتا نا ثوىالضف
 ةلابو ف كلابدخالاو هو ضيقلا نمضوم#ملا بدن رأهب رضلاك هرملا ىهو فاقل مشب (ةضق) هنم ةليلرشعلا قواسم مسقأ

 لاقو ءاروشاعموناريكو

 رشعباهانمعأ و ىلامعت

 ةلماك 6 رم عشأإ" لاق 9

 لاوةخ-سنؤو (لاقو)
 ىنلاىألاقثةخ نو

 ملسو ه.لع ىلاعت هللا ىلص 1

 نمدلإ صال ةدايزلا

 (كديل+دأو) ةكرماا

 (هنهضءقاو)هيفىأ

 (هبكتالو) ةدحوملا مسكي
 فكل امو ءاّمل عاقب

 ةد-_حوملا ديد ثنو 2

 ىأ مضتدتوةح ودعم ا
 ىأ(ت دمق) هملقت ال

 ردك لدغ ) تدع
 5 اقه,تمجام

 ىريغىأ(تمعطأو

 اهمفهتلا كرابي نان ىأ(ةكربلاباعدو) |هتاقّلعيل ةقرفتمةطوس.ءاهعضو ىأ (اهطأ) صوم ةملامسا
 ىت>اواك أف)م_هاعدقسانلا نم(: درس دا)اعدامدعد _سوهيلعىلاعت هللا ىلص(لاقمث) درزن ىح

 ىح) اذكهو اوعمش ىت> اولكأ م-وعدق ىأ(كل دك هرشع) عدالاق(مث) رول اذ ذنم(اوعمش

 تاباورلا ضغب فه. حر صد ةوهتاو زغضعد فناك هنا ىذتةياذهو (اوعب_ثوم هلك شا مطأ
 هنافداهئسالا ل_توهو ناك هءاحام قد و مهلك مهمعطأ هنال(ه.تئجامذخ) ىل(لاقو) أي سو
 هبك_:الوهنمضدقاو ٌكديل-_دأو) رم أرك همك راسل هلكتالو هللاقودارأام لكذخأ» ناوهعقربهرعأ

 لومترةايح) هماعطاتدرأن م و ىلهأ( تمعطأوهنمتلكأف) لاق(هبتمجاس عرفك أل ءتضنقف
 ني(نامثءلتقناىلارعو ركبىفأ) ارح ةدمىف( و + سوءهياعيلاءن هللا ىل_د) هتايحةدمىأ (هللا
 نمزىفهوذخأفهيلعاوراغأو سأنلا هبت ىألوهجالءانملاب( ىنمس#تنافإمهنع ىلاعت هللا ىذر نافع
 (هناو رى 09 ةكربلا نمه.ةالهنا.حةدمءاعكلكلذال ول وئشهنم مب لوم _عىأ(بهزذق) ةنتفلا

 هيناطعأىذلا(رمتلا كلذ نم تاجدقفإهنعهللا ىذر رب رهىفأ ن ءابس>وهنخ دف ىذمرتلا اهاور
 راد-ةمنعةءانك (اذكواذك) ىراقساىفىءالو#هتلعجىأ بودل عىلاعت هللا ىصهللالوسر

 ليدسوأب زاغئىراقسأ نم ىأ(هللاليدسىف) م اكريعب جى سولاواذك و اذكلا نايب( سون مإ) هل جام
 ه-ةلعنناكو مسقلا مالب تلجدهلف هباو ريفو ركذام ههدارملاف ىتلاعأ اذاؤهمل اةز_دكوملا قدرطل اهيا

 مهسو هيل عىلاعن هلا لص هلل ال وسر توه نول عب صأ ل بئا دم ثالثب تدص أ لوةيناكو هل>ر فاخ
 هذهىل-ةهتركذو) انهاممّدب رقرخآ ىد رطب ثيدلا !اذهىوروىدورمباهذو نامثعلتقو
 كوبنةوزغىف) ركذوةخ.ذىفو هيلا فاضاان.ثدنأتاا مكاهنالْتنأو لوهجلل ءانملاب(ةباكخلا
 هدكربب ماهطلاريثكت نمىأ (هنمو)هتلقةراغل ةزجعملا ف غابأ هنالدركذ( ةرعرم عةعذب ناكر ملا نأو
 نيح) ى :راخملاها اورىذلا<_-:ءىلاعت هللا ىد در( 2 رهىلأشت د_حاض ف لس وهيلعىلاعت هللا ىلص

 هم بلطىأ( لسوهيا ءهتلا ىلص ىنلا هعبشتساف) لو هيلع ىلاعت هللا ىلصهنمهلعو(عوحجلا هراصأ
 هللاىل_ك(هيلاىدهأدق) ابي ىف( حدةىفانبلدج وذ) هعبتق ىمايشامنكو ىعسا هللاةفهعش نا | ) لسوعيلع كانا ل

 ىلاعت ةغيصب( نم .تناف)نيث الثو س +: ماعوهو( نا عىل: فنا ىلارعوركي ىلأو) هنايحةدمىأ
 (دقل) ىذمرتلاةن>ىأ (ةءاورىفو)ن هزل دا سا ذئن حمدقف لءاوناكمللا ىف يءابئاغر «تشافىأ(بهذف) ماس ىألوهحملا
 هذه ل_ةمترك ذو ل_>وزع هللا ىلدسىف ىسو نه) هلجامراد_ةمددعت نعةرانك( اذكواذك رمثلا كلذ نم تاج دف هخسن ىفو
 كوألوال وةرش -ةعضب ىورو(ةرمةرمشع عض,ناك)ةيلاحةل ماوةز مه اركب (رمتلاناو)ةداورلا نمىأ(كوبت هورغ ىف هياكحما

 ىأث يد >) مارملاماقهىفارركمع قواك ىأةخسنىفاك(اضيأ) مال_اوةالسدا|هياءهئاعدةكربب ماعطلاريثكت نمو أ(هنمو) |

 هعبتفهعمشي ناةزهأف ىأ( سوه يا عىلاعت هللا لص ىلا هعينتساف)ة رب رهابأ ىنعي( عوجلا هباصأني>) ىراخبلاهاورأك (ةرب ره

 ملسو هيل عىل اعن هللا ىلص ىنلاىلا ىأ(هيلاىدهأدق) ريغص ىأ(حدةىف)الياق ىأ(انبل)ةربره وبأوأىنلاىأ(دجوف)



 اذ_هام)ى فنى ىأ(تاقف)هنعرىلاعهّللاىذرةرب رهوبأ (لاق)ه لا مهتيقب ىأ(ةعصلا لهأو ءدينا) رب رهانأى أ( رعأو)
 )ب رمثمفهسصأن ا ق>أ) ىدح وانأىأ( تنك )أش مهعبش 0 ىغنالأ ىقنلا ىنءمماهقتسالاو( ميكو رمث أمام ىأ ) ندللا

 ىأ(م6توعد_) مالا تلثتما اذه عموالمأىفكتاهلعلو ىنعي(اهبىوقتا)نيشلا مذب هلوق ىف ىفاملتلا برغأوةدحاوةرع ىأ
 ىفرمأه ىكدلا ظفلو اهمضوىلوالاءايلا حّدشب (مبيق سنا ها ل_سوهيلعىل عت هللا ىل ص يذل ارمأ)ةرب رهونأى أ( ذوزاورضخ

 ذأ مث) باو اوءايلا مب (ىورب ىت>برشف ل_جرلا ىطعأ) تءرشىأ (تلهذل) ىنبا اىفريغتو ىنعملابلقن هلعلو مهيقسأ نا
 م ةغيص ىلءواولا مضي مهعيجاوور ى>ىحدلا ظفاوواولا يسكب( مهعيج ىور) ىت>ا ذكهو ىورب ( ىت>) ب ريشسق ى أ( رسكالا
 حدا ثقب ريوضل درك أ7(انأ تيةبلاقو)نبللاحدق ىأ(حدقلا سوه يلع اعت هللا ىلص ىلا ذخافإ:ربرهوبأى أ (لاق)

 تب رشف ىأ(برشالاقمثتب رشف برشاف) بدأ مأ (دعقأ) هناك جوزو تنأ نكسأ ىلاعت لوقو( تنأو) هلوق فطعهيلع
 ىذلاو)برشااةدايزىلعردنأالوأ ع١ برشأ الىأ(التلقىت>برشأو) ب رشا ةملك ى أ (4وقيلازامو) ىحدلا لصأ اك

 اىأ (ق للاب ل نتحصل سس سس سس يي حل
 ا 0 ى ||| مدغم نيذلانب رباهلاءارقف م هوم غنيت [اونوكيل(ةقصلا ل هاوس قانرو) روهياعملاعت
 دحأ القحم ة + فن ىؤو هديا مسلم( قحأ تنك )م4 فاك لياقلارادقمامو (مبيفنبللا|ذه) عقوم(ام تلقفلاق) مهنا
 اغاسم ىأ اكلم هل) نوكيىأ(امىوقت أ) نبالا كلذ نمىأ(ة رشه :مسصأنا)كاحنملوسرلا هملعأمو ىعوج
 نوكينا لمتح وهو اماوهف ليلي الهنالإإ و هيل هىلاعت هللاىلص ىبنلا ىلعا راكن|اذه نسل و ىو قعضاتب وقتاهيف
 امناكسوأ تعا او || بم دوا هنا هان ليقوا ديا ونالرطازخخ |نميلئموةقيقحت ةدهاش لت رسيس ي ا

 ةلعمن اك هعانتمالا ديم || كمأ )ءهدوضح دعب (و) لسو هيلع ىلا عت هللا فد ىبنلا ىلا(مهتوعدق) هلئاةحاحالو ىلوالا ف الت
 ل وهيلعىلاعت هلا ||| ىأ(رخ .الا هذسخأي مث) شط ءىورب ى هانا فب( ىورب ىتح) بصنلاب(برشف) م.( لجرلا لصون( غا) ل | كنعارإ تعرشع ا( تاع هيةسيذالهيعقال دنا مأرذوقخسنو (ميتمأنا
 ةكربلا ن ههحنمامىع ||| فينا لمسح حدقلا اذ هونللاهيثىذلا(حدقلا ٍلسو هلع ىلاعن هللا لص ىنلا ذخاف) هنع ىأ (هللادمف حدقلا) ||| كاسعتهللا ىذر:رير هوب (لاق)ة فصلا لهأ مج ىأ (مهعيج ىور ى>)اذكهوىو ري ىت>برشف
 هءاحىذلان مال اه-مةدص -و4-لعىلاعت هنا لصهحادتأن هوهوأ هلءادهأ ىذلانمللا بحاصا

 لعافلاريمضلدك أ7(انأ تيقب)ه:عيىلاعت هللا ىضرد ربرهىلال !سوهيلعىلاعت هللا ىلص (لاقو)
 تيرشف)ءوركمةرورضريغنماعاةب رشلانالدوعقلابهمأ(ب رشاؤدعتأت نأو) هلوةهياع ىفطعيل

 ةءلاح ةل<اوبرشأانأو ىأ عفرلاب(برشاو) برشا ةملك ىأ ( املوةي لازامو) ىرخأ رم( ب رشا لاقمث

 د-جأ القحاب ك هب ىذلاو) هلوقبهدر نعرذتءاوهيرومأملا برشا ىناذهدعي ب رشأ (التلقىتح)

 والاديك أت نكي نامسقلاباوجوهو ءاخديا.امنالك فوج قبيل ىا(اكل م) نبللاىأ (هل
 هللا ىضر رب ره ىفأدب ن«لوان:ىأٍل_سوهيلعمللا ىلد(ذخاف) هللماعت وأ ف انئتسا هد عدامو هلق

 (ةلضفلا ب رشو) هللا مس لاةف(ىمسو)ةدار زلا نم هررعنأام ىلع( ىلاعت هللا دمق-حدقلا) هنع ىلاعت

 ىلا عتهّلا هجر فنصملا رصتقا ىراخبلا عيت ىفهءامتب ثيدحلاو مهلك مهب رشدعي مهنم قباسىأ
جاااااالت7 -_  _----40707ج7جتجج7جالاالالللج

 ااا7ا
 ير

 (ةلضفلا برشو ىمسو)

 ناذباهيفوةيقبلا ىأ
 نوك» موقلا ل ضفأن اب

 ىحندلاهركذاب رش مهرخ
 موقلاى قاس دحلا ىفو

 ىذمرتلاهاوراررشمهرخآ
 ةداتق ىلأ ن عهجام نباو

 همثوهريغنع امهريغو

 هس >وىلءاضد أ هيملنا

 هللاورارططالاوةصم غلا لاحام_سالراث.ال ارايثخاهجورلاءاميالا عمموقلا نعّررب رهىنأر يخأت ةمكح ) 7 اقم 5

 متوهيلع ىلاعتهللا ىلص هللا لوسر لاةلاقىما لا نجرلا دبع ىفأن عهيبأن ع ثراحلا ني هللا دب عن عو رارسالا هذه. إعأىلاعت
 ماهالاريقف ى سالفاوموقءارقفلا رشعما,ةمايقلا مون ىداني لاقمهتلوداموهللا لو سراب ليذ ةلودمهلن اف ىدايأءارقفلادنعاوذفتا
 نمادكو اذك لجرلا ىلء عمت له لاو نجلا هودروافافو رعم كعم عنص نذةمايقلا لهآ[ فو ةص ىلاولخدأ ل يتاوعمتجا اذا ىتح
 مههدص» وهوهيلااوعنصاعهنوريلازبالتانالفكلماك [!أنالفايرخ ”الالوقيوهتدص_ةكك [لأ ل جرلاهلل وةيفسانلا
 لخدن يح فورعملا ع:صنانك انثياا, نولوةيةفورعملانوعنصبا ووكيل موق مي ةنحلا مهلخد ى>اعيج مب بهذ ىح
 اذاو امل م ناكوهسغنىلعفرسمكلم كلبق ناكن مناك لسو هيا عىل عت هللا ىلصهنلالو سر لاقلاةىر دل ادعس فأن عو ةنحا
 لزب لفهقرعن اهرعدجو ناواهلك أل ةب دج ءناواهلك أ ةريكد جو نافدياعابيلا ىوأي ناكفةلب زم ىلع هماعطتةلاغت ح رطءماءط لكأ
 كلذ صب ىلاعنو هناحب_سهنا مثاهثامو اهم تب ىلعارمصتةمءارصعلا ىلا دياعلا ج رذنرانلا هل_.جداف كمل كاذهّللا ضيق ىت> كلذك



 نانالمدإب 7 اعنا تكلا هنن معأ وهو *اعم نراك نبأ نذلاةبراباللاو همداكح : فو رغم كياعدحال لهل لاةئثدباعا|

 ىلاعت رمان اهئاسو اهلقي ىلعا مص ةمةررعلا ىلا تح رق هتضقفه:ةرعتاقرعتدجو ناوا ماك أ هل ب ت دج و ناو اأوتلك أ ةريسك تدجو
 نباكأ(ى :زعلا دمع نيدلامخ ثءدح ىفو) رانلاهتاخدأأمه.ملعوأهناامأ هن لعل وهوتيلا هنمناك فو رعمن مةنحلا هلخداف هذيبذخنا

 ىكدلا لاقو ىااهرك ذاكدم رجلا ىفامىلعةّتسلا بتكلا ىف سل هي دح نأ الادوع م هن ا هذعىور ة بص هل عارم ةمال#س
 الانوك-ئالو ع ذلاو هور زجال عاصت ىأ(ةاش) ءاطعأ ىأ ( سو هيلع ىلا عت هللا ىلص ىنلار زجأهنا) هنعقييبلاءاوراذ_ههثيد
 اهنالةقانموقلا ترزجأ لاقيالق منغلا نم

 ىل_د هإتدب مث ىدمأو
 ل و هءاعىلاعت هللأ

 لجر ىلا لسراف ةرمعلا
 سرع هلل اق ةما/ ند

 ةدعأبل كللاادبع نم
 نمأيةكممىلا امي رط

 نهدف وك ه سفن ىلعهدق '

 5 رد انهدحوافوخد

 اني تح صدارلا ملا
 نمس رخعانلاو باغشا

 ركدااىلا ناكملا اذه

 امو دلا#وهفءالاوامو

 كلوهذ ىداولانم قب

 هكسن ذة ىت> هيراش مك
 هقلح ىأش ر#هلحأو

 ناكر) كاع ىلا اهنا
 نيعلارسسكب (دلاخلاو ع

 ١) ريثك ( هلوعل نمىأ

 2 9 مهدلع ىأ

 فانئئساوألاح(ةاشلا

 مآلل و م رثكل نيب

 وهذ سنجل ةاشااق

 د_قىأةركسنلا ىف
 ل الف)ةاشدلاخ < ع

 ةيقوعلا مضي( هل يع

 55 دشنو ةدحومارسكو

 هدصت ىأ هيدي دح او لكى طءأوهترقودبأوْئدلادب نم ةلمهلالادلا

 هد-:ءلطظوةنارع ل اهيلعل ارئاذا يذلا ريغل عاصت دق 1

 ااا ااا بااااالال

 ىلاعت هللاىذر دوعسهنياه:ع ىورو ةم داو عازر خوهو عدم هنونو ةمدعم نيشهرخ آونونو

 ةرااؤةشنحلا ىلارحاه ىدق نب ىز ءلا دمع ني دسأ نيدلد وخ نب مازح ني دلاخ هنا فاس هللا لاووهنع

 هللا ىلص ىلا رزحأ هنا )امم ءىلاءتهتلا ىذر نينموثملا مأةحد ىنأ نياوهو ىتد رطلاىفتافةرئاثلا

 ةاظعأ»و رزحأ ول وأل وعقماضت [صنلاب ىنل ١ اوىطعأ ىعع رزحأل و هقمبصنلاب( ةش مس .وهيلع ىللاعت ا

 وأهرزجأ لاقي هنافةةاذلا ف نوكس'الو مذ ىأرزجتا ىطءازن عوأ شدكو 'ةجهنوأ :اثىهودر زح
 مهتيطعأ اذاموقلاترزجأ لاقي ىرهوهملالوةىنعموهوب وكرلاك يذلا ريغلار وزج هاطعأ اذا رح
 ريسغل عاصت ةاسهنالةتانمهرزحألاةيالو منغلا نمالاةر زل نوك:الوازن ءوأاشك وأ اةوحذي اش

 هللالوسرهيلعلزنالةنا رغما, ت:اكمذهدلاخ ةدةوبذهمريغمالاك انهسو.ءاقلا ىفو ىبتنا حذلا
 ىقاك ةماجم نمىل ريل هل مرار معلا سوه-ءاعىلاعت هللا ىلص هلت در مث ىبمأو سو هيلعهللا ىلك

 ةانثملا تفي( هلايعد_.القإ مهماعطاومهلجال(ةاشلا يذياريثك دلاخلايعناكو ا: هح و رمشلا ضعب
 هدب ةددل_ثملمهملادوةد-وعهديلاقيةاشلارعمضدل ءافواهرسسك ٌةدحوملا ضو اهمضو ةيقوفلا
 اذامهني ماعطلادنأ كلا ىفو مهيقهتق رقءاطعلا مهتددنأو هتةرفئدلا تددب عاطقلا نبا لاقو هةرفاذا

 مفك ال ميلع تقرفاداةاثاا نا ىنءعم متر ثكل ناب وهوةدح ىلعهددن مم هدحاد لك ىظعأ

 ناو) مهترثكل مويفك-:الةمظءدعب ةمظعو ةعطقةعطق م_ياعه-ةةرفاذا ىأ(امظءامظع) هوقو
 مدقمأ د ثمموهىزلاهرخ [ىلارزجأ هنا هلوق ىلهفطعلا, ن اة زههحتقب( مل_سوهياعهللاىل_ص ىنلا
 قبامىأ(امتاضفلعج و)دلاخ هلاهرزجأ ىلا (ةاثلا هذه نملك أ)دلاخ ثيدحفف هاوةوهو هرعخ

 ممل ممم أ سس

 ركذ)
 اذامهلك هاسلا كال ى_ءملاودحاو دعبادحاو نيةرهتمىأاددب مهاّقاواددع مهصحأ مهللا ثي دا فو ىورهلا لاق هندح ىلع

 هايااهرزجأ ىتلا ىأ(ةاشااهذه نملك أ)ةيااحة ل جةزهملا مسكي ( لو هيلعىلاعتهللا لد ىلا ناو هظعامظع) مبياعتقرف
 ة>.:ىفو( هلايع كلذ)رثكى أ ءاراهد_عب ةئلثاا مضفةدحوملا تف.( رثي ةةكربأاب هلاعد ودلاخول دىف)اهتيقب ىأ(اهتلضف لغج و)
 اولخدو ىأ(اولضفاواراك اف)هبىرو هجرخأو هبص ىأ لوقو مهعسو ىحهلايعأ كاذرثتنا ىأس ّم>وتفملا ةثلثملاو نونلاب ةحيم#

 ةكرلاةداي'



 اهريغو ماشا ورم همو قا رعلاو نهر اب هدم .طنمهربغوراشد نس مله مم سىز ارىراصناءلهملالادلا مل :(ىالودلا »رمخركذ)

 نيبقونريالا لاتمام ةاوملك-: ىطقرادل || لاق مهريغو ىناربطلاو ىد عن ياو متاح ىلأ نبا 4ع :ءىورو فدل :اصتلاةصو

 اما وهظفلامل )مالا ىفالوك امنا لاودقو 1 ءاثورشعةن ومو دااوةكم

 , ونأور 17 هعااىق ىزع ءااذ_ءع نيدلاخ سشانخوأو هذ همدعم نيش ورح آونوناهذع و

 ةمووضمة مدعم يك ]سانا

 يكل اوءاه.الا انك ىف ىلالودلار.د
 ناك ا .ءناكوةا شلي هك مكامن لير ,ىرعل 1 .عني دل اخ ن ءدلاخ نيد اوعاسم ن :علاقنأىلا هدغس

 1 هيلعىلا عد هللأ ىلص ى يذلا ناو اما ءامظع هلايعدبتالف ةاشلا عذياريثك

 هاوس ا نادلا عذب و هو رك د لءاف(ىلالو دلا] داب رلاو لكالان هرك ذامريخوا دلاخربخ ىأ ( هريخرك ذأ)

 لادلا مضبالودلا نهلوةنموهواسلاس فدا ؛مءاو اوهوود- >ومءابوفلأومالو<تك اسواوو

 ىزارلا ى ىراصنالا لم ني ديعس ني داج نيدجأ نيد- 2 وبأ ظو احتاوهو باودر رعماهحتفو

 ةنيدملاوةكمنمب ىف ونو ماحوبأو ىفارب'لاكرا كل اهنع ىور غم .:أاصّدلا يحاصىل .ااتدرفل
 5 ل_صفم مالكه يفو نيل -ةامو نب ريشسعو عد رأةةسهدلوموةثىثال ورشع ةنسةدعقلاىذو حجر

 دار-ااونغ لا ب> اص حامصلا نب رفعج وأو هورخ آ1ىنالودمهو ءهرو عشم هد رذ ءاوهمج رتفنازيملا

 رح الل بو مل ههملاءارلا د شت ولا مضوداان(ى رح'الا ثيدحىفو ه)ءريغوناه دريل ارك ذي لوالا
 ىفإ هن رثىفهايصفن مد_ة:(مىدادغبل اماما اد نيركب وأو هي هلمعل -نبوطلابفورعملا

 ماللاو اهحاك هد اا ىذر لعل ةمطاف سو« ءاعىبلا عن هللا ىلص ىبنل | حاك

 دادماةعب رأن م)ةءولمم(ةعصقب) أ نا(الالب (الاليرمأ لو هيل عىلاعت هللا ىل ص بنل نا)ةبو قلل ةدي زم
 ناىأ هلوهفماروزجوةردقمءردصمن | حيذب, ب صن ؛(ار وزح ذب و)اهربغوأ ةطنح نم (ةعنوأ

 سارروك د !انز ور وزهلاو مدين أهرمأو ريدة ؛ رم ىلعوأهيلاانرع ءأ ردم ىلع فوطع«وأ ذو

 تبيلقت هش اهيففتعناو ة يامال .ىهوىأر زحام اهنالاهب تيمسالج وأ ة فان ضاق

 بحت سوهو م مالو اوىلع عم وة-صاخحاك- هاو ىف عن صن ماعطل ةوعدلا ىشههياولا(1مةميلول) ءهقاف

 (اه سار نهطف) روحا وةعصقلا نمديفرأىذلا(كاذبهت دن او هنعىلاعت هللا ىخرلالب(لاق)

 ايهيفهديلاخداابيةهنعطو رهاظوهفر و زجال ناك ناو اهالعأ ىعئاهسأر :هععءالربمذاان ,اكنا

 اولك أيل مخوخدب إ_بو هيلع ىلاعتهّلا ىلص رمآىأ( سائلا لدا ثلا هيفاكرب '١ل.صحتل اهموأ

 ةعاما :ءءاه همسك ءارلا خدةقث و ةعاجدعب ةءاجمهوخدنوك لاحىأ ب صنل|.(ةقفر ةقفر)

 1 اكأىأ(اوغ رفى>)ةردقملاحوأ ةف:أتمةلج(اهءنوبك أين يبحاصتلا نيقفارتملا
 (اييف لربق) مهلك ًاىلعدازاماممملضفىأ (ةلضف :أا هممت ه5 ه١ ؛ و) مهلك أن هاوغرف ةواوعشيا

 وهو ةكريلاا ميو لَم وا هو و لراس ن اياعدىأ ةله-هملاءارلا ديد كب كلريوابهخ_فنىفو

 ىلا) ةلضفلا لمح وأاييفاع ةعصقلالم-<ىأ (اهلم_< مأو) راكوم-ةلاوةدايزلا

 ني-كثلارسكو ني-غلاعّدفب (ن كيشغنم منوعطأو ناك ) هجاوزال( لاقو) نوت ؛ىلاىأ(هجاوزأ
 هيث غدقام نأ ا انأاذاءاث غوايش غه.ش غلاقب ,تندلا لهأربغ نم نكيلا فابن ملك ىأ نم“ -ودعملا

 ىلاعت هللا ىل_كهللالوسد جوزت) ادنمهناخيسشلا» اورىذلا (سنأثيد->ىفو) ص

 كولد ىفرأ لاق مئابنم لك ا- سوو

 اهيفعن طووسش اةخانأاب

 مولانا

 اوعساونلاقو مه هرشتفب
 اواضفو هلامعلك اذهيف
 ن-هو) ىلا اءركذ

 هرم( ى رحلات« لد

 َكدكلو دوهدودمم

 بحاص ا ءءار

 أوو ة كعل ردا انك

 نبنيسحلا نيد عركب
 ىداد_غيلا هللا دع

 قي الامم لانو

 هّتالصوتلا عاكس ىف)
 لنك لس 0 هءلعىلاعت

 هلاه وزن ىأ(ةمطاف
 ىلا هب هلا ىلص ىلا نا)

 هيمو ةيالبرلا لنوع ع

 (ةسجواداد«أ ةعبرأ نم

 ريعشربخ قيقد نمىأ

 ىأ(روزح حذو ) ةطتحوأ
 ةخىقو(اهتميلول] ريعب
 ةغيصبارو زح حيذيو
 ىرخأ ىفو عراضملا

 رد_صءرورج حتدبو
 لالبىأ(لاق) فاضم

 قىأ (اهسأر فن ءطف) ةعصقلا٠ نمهعنصت»ن اهرمأآىذلا ملسو هيلعىلاعت هللا بص ىنلا تح ىأ (كلدب هساق)

 ىأاهثياثتز وجوءارلا عذب - (ةظفوةقفر) هيلع لوذدلا مهرمأىأ (سانلا ل خدأ مث ( هيلع ةكربلا زن هديب اهالعأ
 هلضق ةنن فو (ةلط تحتي شوإ بشع ىلا (اوغر :ىت>]اهماو جان ةحيص نة قو( اهنمنوأك أي ؛)هعاجدعب ةعاج

 نفىأ (لاقو) عشلاءاسنلان مىأ(ه ->اوزأىلااهامح راوا#ف) ةكربلاياعدخى أ ءارااديدشنب (ةلرمش) ةداي نو ة.ةيىأاهن#

 ثيد_-ىفو) ناكاك ىقاونةكربلانافن كدنءرضح منك اناىأ(نك شغنمنمعطأو) نكس :ابىأ( ناك ن ,ملا هلاسرا دعب

 يلا_هن هللا لص ىذلاجوزت)ناخيشلا هاوراك(سنأ



 هانعمو 0 هه مل 11 ةح) ريغصتلاب( ءاس مأ ىأ تءنصف) ةيقصبهئانث دبا قناكاذهنأ ممل: ىلحل ا لاق( هئاسن ضب ملسوهسيأع

 مسوهيلعىلاءتهّناىلصهنلالو -رولا) ر وةلابىأ(هنز ىتتعسشة>.قوانأىأ 54 (تع .هذق)كلذك قبس (روت «ىقه:لعجق)

 ب ب ب بوب انالقىل عدأو هعّصلاَعف

 رعوركيى أ اكىأ (انالذو

 (تيقلن مو اصوصخ

 امو-ع اه-هريغنمىأ
 نينيعملاىأ(مهمتوعدق)

 عقب( عاوز ةوغيج
 اد>ا)كرتالوىألادلا

 قبر د-طىقىأ (هنيقل

 هنوعدالا ام آواسهاذ

 (مهنا) سنأى'(رك ذو
 0 ونبوعدملاىأ

 ىلا ل> ربي نمهعجرم نأ مءىلاعت هللا ىذر ىدح تذ.بةب هةفص ىهوهح اوزأض »ب ( سوه ءاع

 نيسلا مذ( مل سمأ) سنأ# ةدلاوةم 2-5 (ىأش عن ضد ذ) هتعىلاعتهللا ى هر سن :لاوع امهصاادس

 دنعةازمءافناكو :اعلاةحلاصلاةءب ؛ادصل |ةدحر را ةحاط ىنأ ة+و زىقوةلهماهوساوارغصم

 سا<نمسورءو طق اون ]نم عذصن ماعط هنا م د: و ةو(|سح) 1-بوهياءىلاعت هللا ل هللا لور

 وهوةلمهمءاروةنكاسواووةيقوقلاو انئااعةقب(ر ونىف) هتعضوىأ( ا طا ىأ

 سنأربم_طوهوءاتلا ذد(تبهذف) رعقلاةمسر هاه 55 .صلاكحارحر عساو ةراح>وأرف هص ٠ نمءانا

 0 (انالف - صرالا ىلع (هعضلا فيا -وعيل ءىلاعتهلا لصءقلالو «دىلاه) 7 ءملا

 نملك عداوىأ(ترقل نهوزلاةقمع ماما رشنامه_صخوةراحعل ارام 11 نم ةعد_ءمناك

 ةيائكرم مكن هاش ةانالث ناو هي د وكم نمتوعدىأ( مهتوعدف) ه" .ةداص

 اننا وع ئىا(ادعا) ]رت أل ىأ( عدألو )لوقىلعع_-حني_:ئالانالوأ موقلا نم4-:,عن-ع

 ل-جؤ(ةنامالث)ر اد_ةمىأ( ءاهز اوناك )مهاعد نمىأ(مهنا) سنأ(رك ذو)هفرمأاك( (هتوعدالا 1 لات امال

 دوم ىهو(ةفصلا او" المىت> )5: ءاوعم >اق : 0 داك ١ ٌّغ ذلا
 ةق_-صدا رلا اس

 5 ون هه قل

 لجل روع لا الم مالاققإ ادلا٠ نمزرغملار يعصلاتدبلا ىهو( ةرج لاو ةدوهعملا دحس ا اهات 6 امد“

 ماحدزارم-غنمةفثاط دعب نقلت ال أك ماعلا [لونخاو ريدتساىأ ل مت( وقلحت) مهعامتج | دعب

 وضوملا(ماعطل | ىلع هدب |وهيلعىلاءتهنلا ىلص ىلا عضوو) ماعطلا ناكممهعس |( ةرمشعةرشع)

 ىذلا هثاعدن ههللادارأاس ىأ (لوقي نا هللا ءاشاملاقو) ةكرع - !ان(هسي .ةأاعدق )ءاحىذلا ماعطلاوهب

 م-وأك اوع.ش ىت>اواك ان)اهبىلاعت هنبادهصخىتلارا او 0

 ةفصلا اوالم ىتحإاس رقت

 ىنلامهلاةفةرجحلاو
 سو هيلع اعمل لض

 ماللا ع (او_ةلحت

 ةدددع (عضو نيحىردأ اه هث) هيام رو لا( عفرا) سنالىأ ) ىلإ مل_سوهيلعىلا«ت هللا ىلص(لاهتذ ردا ىأ ة:درشملا

 تعدقر 0 هءضوب خ_ذا| صعب ىقو هلوهدحللءانم' ان( عقر ني> مار ثك أ) ماعطلا(ناك) هن م لك الا لمت ةرمشع) ةغرفملا ةقلحكأك

 00 ا ةصصملا لاى دست اناتهدداعافاذهلدت "ناكر كد كيل ادع وارفاو وو ع ىأ(ةرشع
 7 7-0 0 ح>تث هس 528 100 ةدعوح 8 4 7 2 54
 د-ةوةيغ جو رب ني> ىرخأو س ب رب 2 ل هور قرم قو عضوو) ةرشعةقلح لكوأ

 قناك ماعطا اريد هلك نانمتءدت 2 ىف عتواملاة فل مح رش فلا [متهرلا هجر ف هضم هاك ثتسا |[

 ماعطلاريشك:امةرك ذيلوم-الاو بخ ا,تناكاهتميلو نا نءةروهثملاتاراورلا فلا بنز ةميلو

 قريثكتلا ناف ة.هقىفة-_صقهيفلخدا ىوارلا ن همهو هيففمحالا هرم نماو عش مهنا هيفامناو
 00 هوال أب ىىطر ةااهبقعتو باج هنآاممةتلرنىتلاسذي زةميلو ىفالةيفصةعق

 هياعىلاعتهللا لص ىننلا
 ىأ( ماعطلا ىلع هدب سو
 ى ذلا سحاب ىم_ملا

 هنءاحو ممأ 0

 نوثدحت نورخآى 0 ومجم-_مميقذواولك أم >الاو زيخالاوعد ئيذلا ناني اورلانيب عج ا ةال_صلاهي اعدملا س 1

م وكذا سان !|اعدو سدحلا, نأ اك ىا ؟(هيقامدقإ مالسلاو
 هراكسنال را ارح 1 رافال تق

ساالا تعيشأ ةاثملوأ هنا لاقا نأ ن افمحالاو زي 21 ثيدح ىف ماعطلاريثكت لاثوإلءاعدلا نممتلاءاشامم
 م اهردقامو 

 حرصا ذإوة_صةلادد_ءتانهىأرىلا_هتهنلا هجر ف خصما نا رهاظا اف فاالاو ف مهو مهعبسثت

 ةم-هلوناف ىرخأة-هج نمىدذع افقونهةناالاةيقصا4 الار ثااهم_سولوالو أني

 ىلاعت هللا بصءهللال وسر هع:ص امي سل اوهيئانةرج<اوةفصلاركذو رعسأاىق تناك ةمقص

 م لام داب م داوم 1 نانهل قامو ملس مال مبتوقم هك لا هللا وك -ٍ

 هيقىل عن هلإ ه-جرفخصاامااك ةمااك لكدءبو 6-5 ه4 هام : حال هح وت احرف 00 :ءدملا ىردأاخ)هتعفرف (عفرا

 بارطّضا ثدنانو مول عملا ماك- اك تطيح را دعنا اوامر لوح عيت ( نعد ةرنمحمأر هكا تعم نيح

 قالك لوعقمللامهنوك ني عت رفربك ذالا ةغيصب عفرو عم صو ىكدلا لصأ ىف عةووةين' الارابتءايروتلا ىلا عسجار هنا عمريمضلا

 ىأ(لوةيناهللاءاشام
 ءاخكلا َكفاَدَطَأ نم

 اولكاف) ءانثلا عاونأو



 ثيدح ىنعم ىلع عمجادقو عيخصل ا ىف) هعداص أن مب نمءاملا عب: لصفالوأ ىتل اىأ (ةثالثل الوصل ا هذه ثي داحأر ثك 89

 ةثالثئأحتفةوءابلار سكب ( رشع ةعض») لو هلا هذه ثيدح ىحندلا لصأ ىقعقو واذه لصقلا ثي دة ىفو(لدقلا اذه
 وهفنورشعو عضبلو#:الرشعلاتز واح اذاؤالحر رش ءةعضد ونيس عضب لوقت ىرهوجا لوقاماو(ةباجصلا نم) رثك أوأرشع

 ناالاهريغو ل_سم ثي دسح ىف هلوقلو ةجرد نيرشعو عض ذغل !ةالص لضفت ةءاهاةالص مالا وةالصلا هيلع هلوقب صوقنم

 عه  لوصفلاهذهوأل صفلا اذهثيدح ىنءعمىورىأ(مهنعءاور) ةبعمنوعبسو عضب

 هعبا صأنيب نمءاملا ع.بنىأ (ةثالث |لوصفلاءذهثيداحأر ثك أو) ربرحتللجاتحبارطضا

 رثك [هلوقوةدمتعم اا ههدكو ث.داحالا نم (حيحصلا ىف) هتكريب ماعطلا ريثكنو هنوعدب هوفجغنأو
 ام ىلعاو ةذاوت ىنعن (ةءاحصلا نمر ءةءضد لصفلا اذه ىنعم ىلع عمتجا دقو) ا هضعب فعضا هراثا

 ةعسنلا ىلا ةثالالا نمءابلارسكب عضمل انا مدةةوةدح ىلعةدحاو لك نعرظنلا عطقب عو ملا ليي

 عضس هلوقو ثيد-لاىف هدورول.زاوج ع. يحصلاو نب رشعلا قوفاويذ هلامعم سا ىف فالمخا عم
 نءءاور(مث نءداتلا نممهفاع_صاهنع هاور)روه_ثمه.هفنوهال_صلا لضفىفةجر دئرشعو

 د_عنال نم خنلا ضءدىفولوهلاةغيصب ( مهدعب دعبالنم) نيعب املا عبو نيعباملا نمفاعضالا

 عماحمو)ةناو رلاس حس( ةروهشم ص صقىف)ةثالثلا لوصغلا ثدداحأر ثك [ىأ(ا>رثك آو)نونلاب
 « لفامطارب حارانةءجاذا « فدز ر فلا لاوةرثكي سانلا هيف عمتج لحوشو عمم عج( ةدوهشم

 نا نكميال سانلا نمريثكن بدم ةياموةيعب ديةير وتو سنحت هيفوروضحلا ىنععدوهشلا نمدهشملاو
 ةتداصلار ومالا الااهلشم نعل قت ةيال ىأ( قىلابالاا عش دحتلا نكميالو) لقتنموأ عقاوربغن وكي
 عماسسلا ىنعمرضاحلا نمضواهبثدحتل او هعوقو سلا ىف( رضاحلا تك )نا نك؟(الو) قا
 ةاولا فااخاماهنم( هرك_:أام ىلعال) هلوقىف مالا/ايهدعف
 دقوت ابن هاد_ءاموةرجشءدحاو قاس ىلع ماامرج_كلاوهنابىت "الا ه(رجكا مالك فل دخ)ه

 ءاكتلا ىعكو ىك و مسا هب اظفاتيام ماكل و ةط:# اونيطقيلاك رج تانلا صعب ىلع قلطي

 لقيم ةداعللاةراخارعأ اذه اك املواةطن هيف ىلاءتهنلا اخ ناب سو هياعىلاعت هللا ىلص هل هميلك-و
 اهتباحاو) ماعلا ىلع صاخمافطع نم( ةومنل اب هلا داه-ثو) ليفاكهرك ذلةجاحالفهنأز حعم نمو

 قمل ءاور ثيدحا همم هلو ىتأ كهوف ئحتن اهنمل_سوهيلعىلاسعت هللا لد هبلط أ( هنوعد
 نيغلاعدقب (نوباغنيد#م نيدجأ انثدح)هلوقبهرك ذاموهو رعنبا نعاد:مىبرادلاو رازعلاو

 هلدمو نودع سونود.زك ةمجعلاهسثوةيملعلل فرصلانم عونممةدحومو ماللا نوكسوةمجعملا
 نبا اهاك>ةغلوهونءاوعفاه_فنبدهادع(هينزاحأامي:حلاصلاخيشلا) برغملالهأن ال ىفريثك

 اهتغلو اهعاونأ ىلع مالاك-!اوه-:ءةباو رلاىفنذالاةزاحالاوءابلاوماللابىد عتب ول من1 ىقسراف
 ماللاوةلمهملاءاطلاب (ى. نملطلا و رعىفأن عإانهءرك زإةجاحالفهيشاوحو حالصلا نبا ىفلصغم
 (سدنهمانب ركب ىلأن ع)ه:د:ىلعو ه- لعمالكملا دش فاكوةنك اسزونوتاحو فمما ىملاو

 ىف سلو ب رعمو هوىازلاب زد: هملاقي ول_عاقلا مسانز وس دنهملاو رهاط ىنأن باب فورعملا
 ءانبلا لاوحاب فراعلا فرعلا ىفو تايضاررلا نمفورعم عرس ةسدنحلاو ىازاهدعبلادبرعلاةغل

 | فغخفر ودغب اهلصأوةارهو ورعنييهب رقىهواغب لاقي و خدىلاةب_ن (ىوغبلا مساقلا لأ نع)

 هباحصلانمرك دنع

 هأو رمهدهبىأ(مت

 نم) م.مممهذاعضا ْنَد

 لوهحناةغيصي (دعبال
 ة+سذ ىفو رصالىأ
 نمىأ(مهدعب) دعنيال

 ىأ(اهرثكأو) مويعبات
 هذ_هثدداحأ 1

 ) روه شم ص صقق

 تاناكح ىأ ف اقلا 55

 (ةدوهشةعماجتو)ةروثأم
 مد_ةنامةروض# ىأ
 ثدحتلا نمالو) اهيف
 ىلعىأ ( قحابالا اهنع
 نم اردح قدصلاق ذو

 اهتمةءاورىفبيذكلا
 (اهفرضاحما تكسبالو)
 ىلع) اه د_هاملاىأ

 نءارذح (اهتمركسن أم

 ى.ايالاميلابسفينا
 هرانخ

 (لصفاو ١

 اهتداهشورجشلامالكىف)
 اهتباحاو ةوبنلاب هل
 ىلاعت هللا ىل ص هتوعد

 ىأ (لاه ٍلسو هيلع
 نيدجأ انثدح) ىف نصملا

10 0 

 حاصلا يشل ا) ف ارصنالا مدع هلع نيت دي زملا قلطمنا ىلعءانب عذعدقو فرص: موهوةدحو ممضف نوكسف عتب (نوبل غنبدمم

 (قنملطاا) واولابو رع ىلأ ةخس: ىو( رع ىلأن ع)» ريغو ىلحلا رك ذىل زاحف ورعملاو سراف نب ااهاك> ةغل هذه( هينزاحأ اهبف

 وهو نيدحد ب( ىوغبلا مءأقلا لأن ع)لادلارسكب(سدنهملانبركب ىلأن ع)ةنك اسنونوة->وتغمرخةحوة غم مالدي دك
 نين_ىثالث وةثام شاع ليثح نب دسجأ ن عءىورىوغبلا حمام نب دجأت نب نباىدادغملا لصالاى وغلادنسلا ريبكلا اظذاحما

 نبدجأس ابعلا بأ هبىءنىزاجلا خيشلا اذهواهرخآ ىفلاةونازماىفةج رت هلوةئامالثوةريشع عبس ةنسرطفلا ديعةل ل ىقوتو
 ةن..يفون ىزاجحلا ناكلذوراصعألايف هاريظنالئثاذ_هو سفن[ ةعبرأ ىوغبل انبي وهننب هريغو ىراخبلا حي ىوار ةنحّشلا



 نو كسوة زم للا حدشب 0م ا :رشع عضبوةنسةئاوعيرأىوغبلاةأافو و هتافو نيب نوكيف ُهئامغبسو ثالث
 ىزملاهبح رصام ىلع هكرديمل ىبنخالا نا هيفو( ىميتلا) ةيتحتلا دي د ثني (نايحوبأانث دحإ هريغو|يندلا ىلأن با هنعىو رةمجعملا
 5 اوأ قف: صملا فاسام ىلا مسام دن وو لوضع نيد ئ انث دح هلة ة>. هك ةةس: ىف دج وه اهدي هن و ليضق نبد#© طقسأ هلعلو
 ىأ(ناكو) معأ ىلاعتهللاو خلال ادضةن ,مد كان نقلا عندج العااونأ انت د> هدانسا ىف :دحتاناوم 2اب ورضى تان الاق

 : 2 ل ىلاةءالاها ل كوالا < هنعو تكل 15 كل

 اضيأرازبلاو قييبلاو
 ةنسناضمرف 1- هدلوموةئسلا ل ل ع

 انثدح) لاق نازيملا فهتجرتوةئا .الث م ءةريداع عمس خسر طقااد .عولمل قونو ونة ثامو متع عدرأ

 هناىل-.ةولل-ءءانز ونوإههمنيسون ولو ةمج«مءاذ سذخالةمسنلاءادب ه(ىناخإلانارعنو 1 يم
 دودحق ناد ءةدسا ليتود>اوا ههلد# ميجا ساو انو هوهأسغل ةسنريغب سذخالا مو ْ 0 ىلد

 هئامو نيعيراو سج ةنسقونوةدسلاا 0 جرخأة قل : ماماو هوهر وه تمهل م ]آبو مهددشم هرم ىو 07 ) 4 1 1 ةانثمو ة>وتقمةلههمءاح (ىميتلانايحوأ اذئد جر ا د طرد ! 00 8 0
 مالك كنايداك لي 5 نبد#وهو وا وار ار ساودإ عاب طقس هنأف عل طقنم ثيدحملا اذهوأ ديرب نم ىلارع ال 2:
 تا[ دو -حناوزح رنوذي ال هلممو نامرب 3 0 00 دى | دوياتكيترأ كمأرأ ه2 و( د-_صناك - مغلاباج كال ل مونأه || هندمعت ىف دد 3 عد ا لهأدي رأىأ(ىلدأ لاق
 هللا ىذر روه_ثااىناحصلا رع نياوع هجرت تمد دها# نع هنقن ط نهض ءد ىلعأدرأ 0

 ا نطتل رةىأ 7 َر 2ك 0 0 رعمانك لاق)ا .مءىلاعتا رودس ع

 و :رقادري ناهقح عجوهوميلاةبسذلا قو ب رعلا نمةيدابلا ناكس مهو بار ءالاهلاةبسن (نار ١ ات 6 5١
 كرقسو كريسع دصق: ىأ (ديرت نأ ىلإ ارعااب) سوه ءىلاعت هللا لص ىننلا (لاقفإ) روهشم م مالك 67 5 0
 الا سستم تل هادعر ةلاحرتا 200 ا 1 3 1 :ء س
 | لس تراهم ءهسك:ىنال لا زاوهلاسنأت هلا 10 الا 0 2
 هدقكنأ أ امري نع ذتوداة::لهىأ( ريخ لا كل لهلاقإ ءاوقلةةطوتومآر ناامهمناكمناف سو 0 3 / هاذ 0

 لاح (هدحو مهلناالا هلاال) 5 .ةثلانمةقفدم (نادهشتلاف) ماى ود ىذلاتلاىأ(وهامو لاق١ 3 0 0

 (هلكب رشال) هلوقو ق-كادوب .عمهروك قوهناق- صوهناذؤهكرأ ثا عاهزنماد_-وتم ىأةمزال 6 0 (ٍ

 ىف ءا رطالا ن نعه-_سفنلابي زن هندوبب .ءلا مدق( هلو رو هدمعاد# ناو)د يك 00  هتيئادحول اديك أ (نازنثاعأ 0

 0 (ةرمسلاهذهلاذآ ةلاسرلا ىوعد نم(لوق:امىلعلدهثين م)ىنارعالا ( لاق هحد 2 ذمتي 0
 اهرقل اييلار 5 1و علل نمد و تاذم تقع ءردتش ىقودحو ا مدل« ةمءارو ملل مدودلمهملا لال هلا ا 0

 ٌىطاش )ةرمسلا 51 ) ىهو) اهتوعدفلاو ك.يحةسامافاهعداف مدقنامد_عبةحسن ىو 1 1 92 0

 هن وكسملاةعساولا ص رالاىداولا ل ل (درشلالادر 0
 55 هل ده_كنلاهاعدفىأة>يصفءافلا(ت افاق ]ل ةلئادلا ءايملا ن ماس الاس عه ىدو نم اب 1

 هنمو اهق_ثىأ ةدد-ثمةلمه-هملادوة-هومضمةمجعءءاخوةيقوفةانثع (ضرالاد-ْ) 2 را

 «بفحلا«ةورمبى نا «ةثودودسخالا اشك ثا
 ىلص ددحوم ءلاىوعدن ,مىأ(لوقنامىلعكلدهشي ن تلاقز نارا فاك ا(هاوسر و هديعا دج ناو) هبافص ةيناختسو

 اولاقربسس لظوريثك كوت هلةاضعلا نم ماظعرجث حاطلا نءاهناناهلقاممل دب ىهو مضق حت ةفب(ةرمسلاةرجشلاهذهلاق)ةلاسرلاو
 ةرد-ثلا هذ هماللاوةالصلا هيلع هلوقد :ر>؟ىأ(تاءقاف)هب :اح و ودق رطىأ (ىداولا ئطاشب قعد )ىرعلا عم ارجشو هو

 لو+قىف غلب ,ًاذهوتلقافاهتو ءدفىلارعالا ىألاةكبحت ى رش قوس كاهناناهعدافةحيدك ةةس: ىو مالسالا ةيقح ىلع د هدم

 هنموةلمهملالادلا دب دشوةمجعملا« 2 0 ا ودا يعل لصملا ناسالا قورج لا تءرشف ىنعئاوةباحالا

 هيدي نب“ خس ىقاك تق ةوىأ(تءافي >) مدةال, قاس يع هيلا سنو ص رالا تشتاهنوك ٍلاجيأ ٍض رالاف ىدلاوهودود_+إلا

 (هيدي نيب تفقو ىت>) رحت كلذالولو ضرالا فوج ىلا! هةورعبىستلاوةثودودخالا



 ماللاوةالصلا هيلع ىنلا ىأ(لاداك) رمالا ىأ(هنا) اثالثىأ(تدهشك) تارعث الث ءادهش' نأاهخءبلط ىأ (1الئاهد و كثساف
 ىملسالا هللاذ عنب بمص لا نياوهو ريغصتلا,( ةدي رب نعوامتاكمىلاتعج رمث) هاوسر وهللا دبع هناو هلك رشالدحاو هلنانأ

 7 دهشو قدنلا لبق ةنيدملامدق ارح اهم مال لاوةالصل اهيا عهررمنيح لسأ

 تارعشال_ها4لاةىأ (اثالثاهده ثنا هنماسي رق هاةدذاحم تماق نا ل_سو هيلع ىلا «ت هللا ىل_ص
 امئاوةفن أ هوأ ةيلاح ضرالا دكة جو وهيل عىلاعت هللا ىلص هللا وسر هنأب ها دهشت ناااهنم بلطو

 ىذلاهّللا ل -رأاقحّسالوسر هنأب هل( تدهف) ىلارعالا باق ىف كلذر رقيلاديك أئاهداهشُت كار رك
 هذهقوهيفتناكىذلا(!هناكمىلا تءجر مث) قايل نم مولعمهنالو,تقطنامزمس لو هلك رشال
 اهبءىحي هيداراةكرحوا قطن اكاردادا ا ىف هللا قل خلسو هيلع ىلا_هت هللا لص هل تازجعم هصقلا

 هاورثءد->ىف( و) اهنمةدحاو لك ىلع قبط:مةزجعملاد 3 ىدحتلا ليدس ىلع تعقودقو بهذيو
 نملو#:مل-عةلمهملادوةيتةانثموةلمهملاءارلا حتفو:د_وملا مضد(ةديربنع)ادخ_بمرازبلا

 لأنا وهو ةدحومو نيم وع بصح رغصم بمنصك |نيهللادبعورأو هوةق ورعمل اةدرعل |ردصم

 نءنيتسوثالث وأن ينثاةئسدي زب وأ ةيواعممايأ ىقانزاغن اسازخو رعتامو ةيديدلادهش ورديلبق

 ىلع لدن: زجعموةمالعىأ (ةيآلسوهيلعىلاعت هللاىلص ىنلا ىلا رغالأس) سو هيلع هللا لص هترجه
 ةرهسلاك لن: ىهوة#تناكة رمل اريثم(ةرج_كلا التل لق هللا ةف) ه.نموب ىتحهتلا ل وسر هنأ
 هيلا ى حلاك :مساظن ىأ ف اكل ارسسكب ( كلوعديهللالوسر) اه ريغوأ هلق ىذلا ثيدحلا ؤةروكذملا

 ىأ(اهفلخواهيدننيب واف امشواخيعنعةرجشااتلاغإ اهاعد_ةةديربىأ (لاق) و ةكرحاو

 هو ةكرحلااهنكّو ضرالا نماهقو رءصاخت ىت>عدرالااهتاهجىفت كر رواد.دشاليمتلاع
 اهنادارملاوأهرهاظ ىلءاماوهواه_برغم ؤةنكما( اهقو رع تعطقتف) ل_سو هيل ىلاعت هللا ىلص

 لدياذهواهغلا نم( اهقورعرحتإلاهةشآو(ضرالادختتءاحمث) هلوق نمرهاظلاو هاذهو تاصخت
 اهثاتي نمةداعللة لفل اذه ىرخأ ةزحءمهنا ليقواملا< ةتبان قتلو تدسق تعط ةنولو عطقم ملا تا ىلع

 ةدك ومةيناثلاوناةلخادتموأن ا ةدارتمنالاح نات لاو اهتا .ح سدس ىهىتلا اهو رععطقت دعن

 ةحوتفمءايلاو ةنكاسزيغلا ل.ةوةففخَ ل مهمءاروةر و كمةدد_ثمةدحو مءابب هنا ليقوةثكا

 بهذاهمملكلو قو رعلا نموأرتةسملا للءافلا نملاحوهوراغلا نمةدد_ثمةحوةغمءارلاو هش
 مالسلاتلاقف) هلةهجاو مهنمام رق(ملسوهيلعملاعت هللا ىلص هللا لوسر ىد, نيب تفقو ىح) ضعب

 مالسلا اهيا عدر سو هءلعهللا لص هنأ ن مل ققاخ هلهأ نمت سلو نامأ هنالرشلا ى>ىدرلاةبج وم

 هنأ ل_,قوةمال_!ايءاعدمالسااو هناي هياعناكف ل ةنلل جاتحمأ ةفاكمت دلذاابو+ واناملءافاكم
 وأ هلدأرمأ ميلا مضي (اهرعىفارعالا لاق) هلحماذه سال مالك «.ةوشل اظيةحكعممزلا ىأ هللا مساانه

 اهرمأفاه>ةزو<واهتابت عضومءابلارسكباهتننمورعاللربسفت(اهتننمىلا عج رتاذ) ف غفت اهرع

 هس للا
 ريغنمةئاوتدصتناىأ(ت وةساف)اهلدأض رالاىفابتلخد[ىأ(اهتورعتلدف) اهله( تعجرف)
 اسسلسسللسلسلللاالا7لا7للتتلللللا

7227222 

 نبا ةديرب امأو اب زاغ
 الك اسال ناس
 هرك ذناو هلك _ءهدك

 لب هبا-صلا ىف مهضعب
 [ك ه-.فملكتمىبانوه
 لاقهنا ه-ةعرازبلاءاور

 قلصونلا ىفارعالأس)
 (هنآ لسوهيلعهجلاعتهلل
 ةز>ءمنوك:ةمالعىأ

 ةلاسرلاقدص ىلء تلاد
 كلتلل: هكراقث)

 هللا لوسر ةرحبشلا

 ةديرب ىأ(لاق ةلوعدب

 نعورح- كلااتلاق)

 ني-واهلامشوام يع
 نمىأ( اهفلخ وابعد

 اسبرططاواهاكاتاهج
 ىف تعفتراو اهناكميف

 جيم ةهجوةماهنأش
 اييعاد ىلا ايعاود

 ىأ (اهقورع تعطقف)

 مت) املوصأبةسقاعتلا
 رن ضرالا د2 تءاح

 نالاح (اهتورسع

 نافدارتموأ نالادتم

 ءارلادب دش (ةريغم)

 نيب فقو ىد>) ءابلاو

 هللا لص دلنالوسر ىدي

 تلاقف لسوهيلعىلاعت
 لوسرا,كياعمالسلا

 مقت-هريغهل|يلعتو ىسمتناةفاكمت لذا وج والاهل: افاكم مال لاب. اعدر سوء لعل اعت هللا لص لعل ىحندلا لاق( هللا
 اه ءرمأدعبىأ(ثعج رف)اسايقحتفةواعامس ةدحوملارسكي(ابتدنمىلا عج رتلفاهرعىلارعالا)لاسقفةخنىفو(لاق) والك
 هريسغدنعش دنو فر علا دنع طةسعضوملا ىفاسماتلالاةناكملا ىا (كلذىف) اهتنكمواهناسر أى أ مالا ادي دشنب (اهقو رعتادفا)
 ةمئافىأ(تودساف)



 لادبأو صولا ٌةزمهبء|دةبالا ىفو لصلاة ز مهن وكس لصولا ىفأ رع 4 (ىلن دناىلا ارعالالاةف) :

 |نمممأ(ىكنذثا) ملسو هيل عىللاعت هللا ىلص ه.نمآو ةزجعا | ذه ىأر اس( ىلا رعالالاقإ اهب ليم 0 | تا لوالةزتخ
 وأرمالاِبا وجىأمو زحم (كادد_سأ) ءايافادباز وح وةيناثلانوكسولوالاّةزم-هملارسك,نذالا 0 50

 هل (لاق) و كلذإسوه.ٍاعمّللا لص ىبافكلدجسأ دود_.لا ىف ىل ذأ” ناىأرد-ةم طرش باوج ل 100 1
 || دج_بناةأرملاترمال)هل ثم قول دو ج_تلاي قول ذم رمأىلزاجولىأ (دحالدج نأ ادحأت رمأولا) 0 3

 د_صقبانتعي رش لبق ىلا عئارشلا ىفازئاح ناك هنا ل_يقدقو انةلمىفىلاعتهللاريغلز وكالع وكرلاو 0 2 2-5 دوععسلاو عوضالاو ماظعتلل ةبجوملا قوقل نءاهياعهلاملواياعه_ةءاطبوجول(اهج زل 5-6 7 2

 فسو.اريمضلاناكاذا اد>سدلاو رخو ش رعلا ىلعهيونأ عفر و ىلاعت ها لاا ذلو ةدامعلا ال مظعتلا 0 0 ا
 اناع رشىفاذه خسن مث مال لاوةالصل اهيلعمد” ال ةكئالملادوجسزاحكلذلو مال_لاوةالضلا هيلع (اهجوزلدجس ناةأر

 5 9 ة> م /

 هامة كلذب مالسلاوتالصلا هيلعهميظعتىف نذالا ىلارعالا بلطاذلو مهدنع وللا ةرت كلذ ناكو || مت يلع
 ةقاصملاوماللا,سانلا ة يد كلذ نءانضوعوه هايم نعوك رلاةئيهىلءءانحنالا لذكوم_:ءأإ فد (ىل نذأف لاق )
 باوجىمو زج( لبقأكنذأف) دوجسلا نعل_.وهيلعملاءتهقلاىلصىنلاءاهنال ىلارعالا (لات) || كن ذئالاسقف ةخسن
 زاوجىلءل يلدهيفوامهابقفهيلجر وهيديلدبقتىف ( هانذأف) كلاميظعت(َكيلجرو كي دي)رمالا نأةخ_سقو (لبقأ)

 لبهوركعس داو هفرشوهماءوأه-ًالصوهد هزل: اكاذالوضفلل ل ضاقلا نمل-> رلاودما ل.

 قدر ودقوهوركموه5ىو.ندرعالن اكن اقراكذالا ىوونل ١ هلاواؤك ىبدمالهممظعت ناك اذاسح اس

 ةيعفاشلاةءأنمىلودملا ىلعدراذهع و م-وهيلعىل اعتهربا لص ىنل ادب ل. بهن ةد يد ةريثك ث.داحأ

 هرهقصو ثيدحلا ةفص رحاب( لب وطلا|هّللا دعم راحثيدحىف) هيفادنشس ثيدحلا اذ هىور

 كيلجر وكيدب) لقأ
 اهلبةةىأ (هل نذأف
 ىأ (عيح_هدلافو)

 ثددحىفإ دمم# جعسمل

 ىأ (هللاد_بع راح
 ىذطتي )ءارحصلا ىلا( مل_بودهيلعىلاعت هللا ىلدهللا ل وسر بهذ) انههمامتب هداربامد_عهيج ودل ا

 ملف) كلذ ل جالب هذىأ طوغتلا نءةيانك وهو مهو يب رئاسا ذكهوءالخ هدب ىف نكي هنال(هتجاح تنده ناب 1 و
 ىأةدئازءاملاوة.اكلاذا نيترداذاؤ) اهق ثك دعب هتروع هب قر نيب وهنببالئاحىأ(هيرتخس أثر 0 0 0

 برق ى>نيترجسلا ىدحا ىلاهجون ىأ(امهادحا ىلا و+يلعملاعت هللا ىلصهللا لوسر ىتلطناف) 5 0 | اتا مداولات ق)انعردتمادلايوهاذانىآهنمجقرترغ مستضاف ١ ماا 001 1 كل سارا ءاطاخ ةااتهردتماد لات هاذا ىلهنم تق رترخ ور راد || كدر سهد) تدد
 .٠ 7 . - (ه-ةحاح ىذق» شو

 ىداسقنا) ةرج_كلل(لاقف)هذيب !وهيلعىلاعت هللا لصهكسم أ ىأ (اهناصغأ نم نصب ذخأ )اهم
 هتداراو هليهستوهري_سيثب ىأ(هللانذأب) نيسعالا نع هلةرتاسن وكل ىلع ىليمو ىنةعواظ ىأ ( ىلع
 ! هيرتس ى>تلاموهتءواطىأ(هعمتداقناف) ار وهكثماز و هرز وجي هللانذاو ىذ_جةوقبال
 راهظالناككلذنالءإ_قىذلا ثءد-4 ا ىفاكاهتوعددرح؟ ىف كر لواحد غنى ءاودارأ اك
 ناش وشما ريعبلاداسةنياكىأ( شو ثحناريعبااك) كلذ دص#, ملانهو ىلا رعالا ملي ىت> ةزجعملا
 رسكي سائثخهفنأى عضوي ىذلاوهونيتةهجعم زينيث وءاخكلوعفم مساوهو ةلوهسهدوي
 وهف تشخ نمادوعناك نا ه.لاذب ئثهسيق عضو وهفنأقر<هدوقر سعد ىذل اري-ه.ل اوءاخلا

 ةربوهث تايندعملا ن مهوحنو ساحن نمناكن او مازخوهةهوفو رب ونمالوةةمناكن او شاش خ
 مو رخال ملاذلفد وعلا سن>نمنصغلان الا :هشوشخغ اهل وةعق :ومتملع اذهب وىفاطا لا هلاف اك

 عقاو وهوريعبلاب:رجشلاهيدكن هيفوةلوهسلاوةعرسل |ىفهيدُدْنلاَو اءاعاو مني لهن رسةثكس: ىهو

 لبالا ىف هلوق ف4 كعك مهمالك ىف

 وأ طئاغلا لعق نع بانك
 رتب أ شر ل:)لوبلا

 نوسيعنهىأ (هن

 ىف ري>ةفن لاو سنالا

 (نيترجشب اذاف) هرأ
 نيةئبانوأ نيستثباث ىأ

 ىىأ(ىداولا ئطاشب)
 لوسرىقلط: اف) هاج

 هيلع ىلاعت هللا ىلبص هلبأ

 ىلا) بهذىأ(لسو

 ندغب ٌدخأف امدادحا
 نءأ اه - 3 2 5 0 ّ

 | اهراحب ٍبارسلاو ربنئاعس « اهراكابتل ًادقرج نأ ىأ ( لاهفاهئاصغأ َّ

 سشادخلاو (هللان ذاب) ىنيعيطأو ىل ىمل سا ىأ ( ىلع ىداقنا) ةخسىناكاسه
 ىذلا سو ل اريعبل اك هعمت دامت اف) هريستو د مأابىأ



ع مكابي وهو شاش ثفن اوف لج ىذلا تأ جملا ني'ءكلاوءا ابر هو لد[ ة:يوهنيالي ىأ (مدق عئا كب ىذلأ
 هياعطب رثدو

فص نموأةماز خو هةرعشنمناكن ا ُلوهس دانيل مامزل هر ثءوهفنأ فلم و لمح
 تييعس لوو ذبهربوهفدودحوأر 

 تكلا لعفام ل ثمىأ(كلذك )يةرجشلا نءىأ (ىرخالاب ل عف) إ_بوهيلعىلاعت هللا ىلص تلا ىأ( هنا) رباح ىأ(رك ذو)لءار

 َى (اممتن) ىب رظلاطسو 1 ىأرسكموهاصلا حتفونو لا ناكساو مما حقب (فصتملاءناك اذا ىتح)

اسس ساس سس سس سل
 وهو أه لمع ص وم نب _ر 0 

 (لاق) ديك 5 5 ريعبلا فص (هدئاو عناصي ىذلا) هلوقو فنالا ىف هلاخدال ل خد ىنععس + مهلوق نمذوخأمشساشلاو

 ىلاعت هللا لص ىبنلا ىإ || ةلوه-وةنيالملاهددارملاو ل معلاو هوعندلا نمتلءاهمةعنا كملاو ماك ىثنالاو ركذلا ىلع لطب وهو

 نيةرجشلل ل_ثوهراع || (رك ذو) ب غارلا هلاتاكةعناصمةوشرلل لوقا ذلوءاطعالاوةارادملا ىهو ةعنا تملا ن هراعتسم دايقثالا

 اًحيبنلا َْى اهثتلا) هرجشلاب ىأ( ىرخالابلءف) سو هيلع ىلاعت هللا ىلص( هنا ) اذههثي دح ىف هنعىلاعت هللا ىذر رباح ىأ

 هتداقنا ني_حاهمءانص غل مأ نايىلو الاب لعفام لم ىأ(كلذ ل ) ىداولابت ناك ىلا ىرخالا

 حتفب (فص:!ان)دج وو ل> ىأ ل سوهيلعىلاعت هللا ىلص (ناك اذا ىد) ةاوهس مل -و هيل علا ىلص

 نيثرجشلا نيب ىأ(ام مهب ) زاكملا طسو ف ل_>ىأ ةفْْغا إ ءهماداصلا حتفو نونلنوكسو ملا
 (١ امم لافهللا نذاي ىلع) اعمتا وامضنا ىأةز .للارركو ةيقوغلاةانثملاعتشب (امشتل الاف هلرتسأ اذهو

 عماش, ىتلاى أ ةرج لاا تاك اذا سجاوةروعلا ةيرثر نم راتئسالاوح رحل مامتلا هنمو عامتجالا ماشتلالا اوهيداراو ريس

 لوسركللوةي) ىداولا 0 ىلدهل: زجعماذهنوك ىانيالاذهوابيلاهرظذم رك ن هرصد ص نال نمهذمع

 يل ّ رطري غن مه_ءىلاعت هللا ىذرربا»ثيدحت (ىرخأ هءاور فو) ناك هو ىابرتتلا مزاللاَنآف
 ىلصتاو ىمتجاىأ || هللالو ركل لوةي) ىداولا ئطاشد ىلا( ةرجشلاه ذه لقرباجاي)مل_وهسيلعهتلا لص( لاقف) لم
 ناس ىرغالا 'رجشلاعمىفوك.:ىت>ىهذاو رحت ىأ( كبح اص قال سوهءاعىلاعتهللا لص

 ةرجشلاىهوكةريظن, || (سلجاى>) مامضنالاو قوحللادعي لوؤثبامرابتعاب وأد_اوداو فام وكل ةبحاصاه |مسو
 ىد) كتباقمىف ىلا نيعوءارب تعج رقةخ سن قوءافوةلههمءاحو ةمجعمىازب(تفحز فئكفاخ) ارتةسمةحا4اءاضقل

 لاو سانلا نب وهندبامهاعجناب ىأ (امهقلخ سال اهت.-اصب تق ىت>) ما مشينة مهم

 ممسسسللا

 هللانذا.ىل_ء)امضناو
 هناور قو اتمأتان

 هربفومل ل ىا(ىرخأ
 ل ل-ةرباحا,لاهتف)

 ىأ (امكفاخ ساجأ || . سا
 ار ى-جاح ىذقاف ةمجعملاداضلا ريكو ةلمهملاءاحلا نوكسوةزمهلا مضد(رضحأ تحج رد ) هنعىلاعت هللا ىذر رباح

 قي لش[ 0 لاقي ود_علا مضلانرضحم ا .رهوجلا لاةنوكسلاو مضلاب رض لا نهودعلا ىف عرس أى أل مهماعا رلاو

 ىلع كك اف اس تدلجو) مركب مك اكماك-:الديزملا عرابضموهفىبتنااد_ءاذارمة>اوراضحا سرةلارضحأ

 ىلا ةفي مثلا ةبقمملاوةمم>علارومالاهذ_هنهلابلاب رطخا عزام سفالا ثيدح( ىدقن ثدحأ
 هملعت ناك املادعو عرسأاهناو سو هيلع ىلا عت هللا ىل ص هنأ ز دعم نه هييشفك ملاعت هللا ىذر اهدهاأ

 ممسو هيل ءىلاعت هللا لص هئام>ةدشا ه”جاح ىذتاذا سانلا نعءداعدالاورعسما| ؤةغلا ملا نمع هم

 تاعشمت ) ىدءلملا
 ةرجلاىأ (تعجرف

 تناكىتلاابتاعتعا|# 3 1 0
 تفحزفةخسن قواهملع اذلو نيا.ءوحن هكمنيب وه-:دبناكموهو سمغملاىلاهت+احءاضقل ةكع وهو س هذ. ناك هنأ ىح
 ةلم-هملاءاحل او ىازلاب تاوحىأ(تغتلاف)ه:عودعبلارظةنم سو هيلعملاعت هللا ىلد فقي ىتح هتدوت ىلع شميلو ندأت

 (البقم سو هيلعىلا تهل ىل هللا لوسراذاف)ث 4ادعب ثد>امرظناله<:احىلا سااحانأو ىهحو

 ىق:لو-ررب- عوفرم لابقالا نمل عاف مءاال.ةموهنرصباف ىاغتلا دع ةتغب ىأج اف ىأ ةيئاجفافا
 اريدمىلوك ةدكو لاح اوأدتبملار بخت ىلاوالب ةءءاحىأر دقم نم ةيلاحلا لى سصتلايالبقمةخسن]|

 هلوقىفرث:-لاريمضلا نءلاحةيمساةلجىهواهلغام.ممةدحاو لك تداعو(اتفرتفا دقن انرجكاو) ||

 تقحل ىدح) اها

 سلف اهتيح انمي
 نارهاظل(امهفلخ

 نوكن ناعادتتناك امةدحاولاةرهشلاناوةررك_:ءةيضقلا ( ثافشا#)

 الثله:عىلاعتهللاىضر كلذ لعفاما ىرحأواودعأى أ ةمجعملا رسكو :لمهملاءالا نوكسوةز محلا مذب( رمض>[ تجرخف) ةرتس
 لالاو بيرغاارمالا اذهب ىأ( سفن ثدحا تلج و) هرقب ىذأةيفهنم بي رق هنأ سو هيلع اعت هللا ىلص هللا لوسرهب سدت

 نائرجشلاو البةم) هنرصباوةنغب هتأجافىأ (مضو هياعىلاعت هللا ىلصهللالو-راذاف) فرطد>أىلاترظنف ىأ(تغتلاف) بيجعلا
 امهعضو ىلا ةناوامهعامتجا لحم نهى (انقرتفادق



 (هسأ ربلاف) قيد ىأ (ةققو سو هيلعىلاءث هللا ىل_صدنلا لوش رفقوذ)ابشنم قىأ(قاس ىلعامممةد->اولك تماقث)

 ةكئالاا نم انهن اوأني”رجشالاعادو ناك لعل والاجا لقال ليصقت (الامثوانيعاذكه)نيترجشلاىلا هنأمواف ىأ هلامواذ ىأ

 دي زنيةماساىور و) ءافولا له أ ىلع ىالإك ءاغلا هابأ فا ههناكمىلا عوج رلابام طد.ةءانذا قفاسملتلا هعيتد-قو ىحدلالوقاماو
 له هتاو رغىأ( هب زاغم صعب ىف لسوه.اعملاعت هللا ىلصهللالوشرلاةلاق)هنعنس> دنس ىلع ونأو قييبااءاوراكىأ (هوكن

 فدعتوه_ةه-ةجاحءاضقل ىأ( مل-سو هيلع ىل عن هللا ىلص هللا لوس رةجاحلاناكم) هد نيعتودصقت ىأةيق وفلان( ىعت

 ىع ظل طءضوىحكدلا

 هلوقي فلك: وةيتحتلاب
 هبوتك !|ماهقتسا له

 هع 4فة.بملا نع

 حي رصتلل اناجهتسا .
 هند همن _هوهمسأب

 اناك م ىنعي هلوقب ىوارلا
 حصياغاا ذه منتجات

 ىرت لهة+ سن ىلءءاشي
 هع لقو حا انكم ىنعي

 ىرت ىألاةفىفاسملتلا
 هقذ_>اماوهودتوأ

 ىوارلا هفذحامأو هنلعال

 همهف» لوا هعم ل هنال

 هلكو ىبتن اهل دأ قهدحت مل وأ
 ا
 ىداولاناتل.ة5) هع

 (سانلاب عضو مهيقام

 ناكم هسسبق سمدأ ىأ

 لاخ هلك لي مهم رق سم
 ىلاتفتلا | وق مجد
 لعوب ]تح همك

 له لاةث)ههارع قكو

 (ةراجحوأ ل نم ىرتأ
 برغأو د-ءبىفولو ىأ
 ناةلود ق قاتتمللا

 ىأنا لومعم ساخلاب

 وأ ماعوأن الموأ صاغ

ب (تال- دى رأت اقلهن ملعلل فذ>وةجا<ا ىذقي وأ هير سا حضوملاةمئاذهديعب نئاكو نثك
 ءاذلا حدف

 ةةيق>قاسلاواتي-اصلة-رافماهتنمىفةبصتنم( قا ىلعامهنمةدحاو لكتماةفإ) ليتم
 ىطغاذاف بشعوهت صرالا+ه->وىلع ر-هظاذانثدن ومو ف ه]فاسالامو رشا !4-ملعماقأ هدف

 رظةني ةريس (ةفقول_سوهياعىلاعت هللا لصهّللالوسر فقوف)ةغللا لهأ هلصفاك "الك وهف ضرالا
 انيك) هلوقبهرسسفو(| ذكه) هكرح ىأ (ه-سأرب لاق ) هلجال رجشلا ىذم نمهيىلاعتهتنا د -هرك اال

 هسأرل-_.مىألامىن_ءءانهلاةولاهشلاو نيميلا سناحىف ىأة_مفرظا | ىلعنابودنم(الامشو
 برضضفلاقو لك افلاقلو:ناعم لاق :ىحىرامنالانيالاةسو.ماهقلاىفلات نيةهجلاف ف٠ ىشلا
 لةوماهفالاىفامهك ارتشال:راشالا نعزاحم انهلات ل قو هاصفامرخ آىلا لءقأو لامو ماك -:ة لاق و

 ىودو) ريدتق قاسى ء ام ءةدحاو لك تم اق هاو ىذاودالوهوام.ماك م ىلا عوجرلا قام نذا هنا

 ى-ءىىأ(هو)هنعندحدنت_سىلعت وأو لئالدلا فى يبلاهجرخأ ثيدحىف (دي زنيةماسا
 ةازغم عج (ه.زاغم ضءدىف مل وه4-بلعملبا ىلصهلنال اوسرىلاق)ةماسا( لق) هلة ىذلا ثيدحملا

 ةعمسا ل هنالوأة رك ذناجمتساوأ هرلعلاهنعمهفتلا ف ذح ماهفتسا ( له راك اهاحموأ هازغلا ىع؟

 ةجاكانكمىنعت) هلوقب راشأهيلاو ةجاحلاءاضتتب |ةئالاناكم ىرت لهىأ ءاصأ ىف هد ملوأ همهغبملوأ
 هيقام ىداولا ن|تلقف) طئلغلاولوبلا نعةيانك انهةجالا( لسوهيلعىلاعت هللا ىل<هللا لوسر
 لاقف)مهبءول ثوهفهيفسانلا لوزن سد_دلاخعضومهيفام ىأةيقاناموةيدجسهابلا( سانلاب عضوم
 ةرخ_سهمقن وك وهقلخةحالا ىذش ل>الاك هس رثمسلا نا نكمةعفت "06 راح>وأ لش نمى رى

 اوهو صء؛نماهضعبب رقىأ(تارراقتم) ل2 عج(تالذ ىرأتاف) ءاهقتسالا دعب ةدئاز نمو
 اناكلدبت فاقلاو تارراقّثم ىنععةغلوهو فاكااب تارراك-ةمىو رواهدي سومل>/]|مبةرُك_سلل بسانم

 ةبوصتمتالدف ةفص ىهفديعبةيملعا وكون مصب ىأرورهةةالفرهكتالذاوشلا فئرقو اريثك

 ىأ(نيتأثنانكر رمي وه .اعىلاعت هللا ىلصهللالوس رنا)تالخنلل ىأ( نفذ لق و قالطنالاق)

 جرخ ناك ىأ ل_بوهيلع ىلا عت هللا لص(هللا لوسر جرل) هارتسأ ن وكمل نكي رقدازتي و نعمتك
 «_لاعىلاعتهللا ىلص هرعأ نمتالخنلل كلوق لثم ىأ( كلذ لة هةراح> ال لقو) هيفهتحاحءاضةةلديلا

 ليخنلاعماييلاة احلا مدعلاماةراجحلارمأي 1ةماسا مالك و هجر نمت ام نااسلإسو
 تاقف تبهذ_ةىأةحيدفءاغغلا( نه كلذ تل ق)ةرئاسسل هت ى>ة-ءوفرم نك: لا+نالوأ

 ىأ(نيراقتيتال_خنلاتيأرد_ةل) ىلا نيدلابىأمسق(ى-كلابم-ثءبىذلاوف) نه ه.ىفرعأام
 مذنب ىأ(ند_ةاعتي)بصنلاب(ةراجاو)دحاوناكمق ( نغمّتجا ىتح) ضعي نماهضعب ىثدب

 0 اك نرص ىح) ص يضع د وة ساا نابل كي ص تس هل ملا ءارلا مضي (اماكر نرص ىتح) عب هضعب دوة#ملا ناينبلاك نرصن ىتح ضعبملا اهسضعب
 ىأ

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرناةحسن ىفو( هللا لوسر نه لو ىاطن لاق )تاب راقمىفاسملتلا لصأ ىفو حف توءارلا رسكب (تاب راقث»)

 تاراجحلا نماهن<4ىأ (ةراد>ال لةو) نكيهرتسما ىأ ( لسوهيلعىلاعت هللا ىلص) هللا لوسر جر نمت نا نكرعا. ملوهياع

 رمالاب مسقل ازاوحملا 2 ولت هيف( ق4ايهثعب ىذلاوةكلذن ةتاقذ)هج رغنامالا نهتالخنالهتلت اك ىأ (كلذل-ثم) كلاذه

ت> نيراقميتال_خنل اتيأاردسعا) م ركل !هنلا لعب مقهي اباوصأ و ىكدل ١ هرك ذم-ظعا ا
 تيأروىأ(ةراجحلاو نعمتجا ى

 صه, قوناهضعبةك ارثمىأءارلا مذب (اماكرن رص ىت> ندقاعتي )راج



 ىلع موز < وأ نق رتقيل ىأ (نقرتقي)تاراج او تالخنلا عومجىأ( نه لةىل لاوهتجاح ىذتاملف) تالخنلاءاروىأ ( نهملخ))
 سس رباغو( هدي ءهىسشن ىذلا او) رباحلاقمثهنأ الروال_طصلا اوميةياو مآ نيذلا لةىلاعت هلوقو#ن ورع - ام ىف ةغلا مالا باوح

 نءلاح ىلع نرمصى أ نيعلا مذ ؛(ندعىتح)ن هدار-5 أع ه<ىأ(ن ةريقب ؛) ةراح عكلاوتالخنلاىأ(ن 5 ءارلا) انت نيمسقلا

 ة2 ب هلوةرمهونأو همأةدحو مق فلاؤ نيّد>و فم ةففخم هيت اهدعب هإ وهم نم ( ةبايسنبا ىلع: لاو نهعضاومىلا] نعجرو

 ةرصملاب راد هلو 5 هرجشلا تحت عسب اب ىكةدلاسهو نب ةرمن ىلع: نأ ىهذلادب رتىؤفوفئاطلاو حّتفااو رميخو ةيديدحلا رضحاضنأ
 هأ ادحاو ا مهل هدة سب ,ذهتلا ورك ذدقوةبايسز ءاهنوكسل :و

 ىأ ( نقرتسغي ن 4لةىللاةهث+احىضن املف) ةراج< او تالخنلاريمضلاو نوقلخ رس ةخن ىفو

 ىىورىذلاهللاىأ(هدبب ىمقن ىذلاوذ) الوأهفناك ىذلاهعذومىلا رجحو د لك عجرب
 نيب رباغو حورلاا من.ةروهثمناعما لس فنلاواهتاسأءاثناواهاقيأءاشنا هنداراوهفرمدن ةضبق
 وكذاماهنمت ما _ساذم عمات فنيه قا

 (ةراجحلاونوتيارل) رك ذايفاميسال وى اءالا ماكتمالهيشخو هللاب ن آن «نا نم هلاحن ىناثلا ةمسانمو
 ىت> نقرت_ةي) مسقلا باوجىف ماللاو تالخ:الريمضل اوهعم ]و عفمو توري مضل | ىلع فطع ب دتلاب
 نبت :مهمايةزاحلاو ل !|ىسق سوه ءاعىلاعت هللا لص هان ارز>وءمهمش 27 (نوعضاومىلان دع

 ليضةن آغا نابت ٠ نمرخأ تاز مهيأ ولد وطثيدحلاوهرمارركأتو عمس هوقاهيقىلاعت هللا ىلخو

 هللا ىلص ه!تنأهمأن او كلذ هاد-هد هن لفه .قىف لف :ةعرصب ناكريغ صا دل وبإسو هيا ءىلاعت لبا

 لاةةلاقمث هلوانةكلذ لاق مث هلوانقاعارذا مم ىبلوان هللاقف هلةماسأ اهاو سنة ا ثن إسوبعي | ىلا عت

 ءاحورلا هللاقي ل>عجحالهرف_-.ىكلذناكوامهىناوانتلزت تكول لاقةنيعارذربغامناةماسا] ]|
 نملو.ةنم لل-عىضرب رب ىلع وىنارياعلاو ىومبلاودجأءاور ع . ثب دح ىف( هرايسنب| ىلع: لاقو)

 مسريفهمأ مساءاها هيلي ةدحومو فلو ةيتحتلا ال اديدشتو ةلمهملا نيسلا بتال

 ىقوكوأ ى 0 وهونانث |امهنا ليقو ققثلاسيهو نيةرعل ءقو مزارع نب ةرمهونأو ف لالا
 هيلعىلاعتدللا لص ىننلاعمتنك )ةرجشلا لهأن موهوةردانهنعهباورلاوةباصالا فة دفمعتجرتو

 نيذ_هنماوغرك ذو)ىلوأ لوالاو ل .ةناكموأن امز مسأوأ ىميمر دصم ملا حقب ( ريسمفلسو
 ةملغب , (نيديدو رمافرك ذو)لاوهناريغ نيم رج شلل هرمأو هنجاح ءاضقل هءاهذ و هلبق نيذللا(نيثيدحلأ

 لوصاو جرت ىلا لخنلا راغص ىهوءا لا ٌلبقةددثملا:انكلاوةلمهملا لادلارمسكو واولا فب هيدو
 مىدذلكىرخ ا ل (اًةمضناف) اخارفوال 48 :ىمدوسرغنو ل :::ةاهرابك ظ

 مياس نارام ذلا ضعب ىفاهرسكو ةزمحلا عّدفب ( نيتءاشاةءاورىفو)
 م ةخم ةنأ 0: راني لا كابا لجااو امم

 سهإىبي» ه ” ه

 ىو اسأل

 نبداعسسنب ةماعلا نيلامنباديدش العمنز بتم تل ننال

 لخنلا عمتعمّدجاةراجملا نا ىنعب تالخللريمدل اواماكرب ناعم( نوفلخ )ل صعب قوفاهضعد ,ةايم

 ادحاو امههلعح ىزملا اذكو

 اهنامتاحوبأ معزدلاقمت

 ذا
 ىوردتو كلو يا
 قيبلاودجأ اذههش لد

 حرمت ل1 ؛ىاريطلاو
 ممتنك ١ لاقهنأه-:ء

 هءاعىلاءتهننا ىلصىنلا

 ريسىأ (ريسمىفلسو
 نماوكرك ذو] رقس

 (رك ذونثيدك ا نيذه
 قطصللاىأ (ماف) ىلعت

 واولا حدقب (نيتيدو)

 ةلم_هملالادلامسكو
 ىأ ةيدحتلا ديد-ثنو

 نب ريغ__ص نية

2 
 لادلا نوكس ف واولا

 (اةمضناف) ءايلاف يفد[ ؟

 ل1 قواذعمم ة>اىأ

 لاق اه-ضنافىك داما

 ثدنأتلاب , ىزماهحدتو

 خطللا قش اذكو

 ةباور ىفو) ةح_ملا
 هزمحلا عشقي (ني:ئاشا
 هدودمملاةم>ءملانسثلاو

 نلا ةبسن نيد > قب ؛(ىقئلاةملسن :نالمغ نءو)ةغالاستك ىفا فلا لة ىبسو هوهزهحلارم كب هخحسىف طبطو نش دو ىنعي

 اعب رأيناه سوه ءاعىلاعت هللا لص ى :لاءرماقدونرشع هلوف# اطلا دء, لس ةمجعملانيغلا حافي ذهناليغو ضقت لبق

 دقو نمو هوالوأ هد وزن ىلا عب رالا ل ناىلافار ءلاع اهقفوءاشاك عب رأت أ هناىلازاحلا» اهقف سهو ن نهرئاسفراغيو

 أرد ىدح صد راو ريك ىدرعمصلان ال غ هللا !ابحأ كدلو ىأموبت اذ ىرسك هللا بيج عهعمربخو ىرسك ىلع

 لاق 0 مهين ةمكحاطاغجموق هر كن مالك ن ماذه مالكلا اذلوكاسزىرك هلة ووا عا

 ايه ارتفاوامهعامتجا نمل( نينرجشف) ءربغىورءيتجسأ#



 وهو) هوبأوهو (ٌةرم ن:ىلعن نعو) هنوزغىأنيغلا حتمي (نيذح ةازغف هل ثم إ_تو هيلع ىلاعث هلا لص ىنلا نع دوعسم نب | نعو)
 لوسر نماهآر ) تاداعلا قراوخ ن مى (ءايشأ) ىلعي ىأ ( ركذو) مهضعد مهون منان الدحاوامهىأ (اذبأ) همأىهو(ةءايسنبأ
 اهنامدق:(ةرمسوأ)ةحلط ىمسهروةاضعلار حش نم مظ ءرجش حلطلاّةدحاو نيون:لان(ةجاطن ارك ذه سو هيل عىل اع هللا ىلدهلا
 ةرمسلا نارهظالاو ىعملاداحتا عمىنبملاةءاور فك شلا اودارأوحارشلاهررقا ذكى وارلا نمك ثوان علطلا رجش نماهناو مملا مد
 هيراقوه,تم لأى أ(هبتقاطاف)امهارخأوأامهادحا ىأ( تءاج) لب ىنعم وأن وكي نا لمت<وحاطلا رجش سذج نم صاع عون
 ىلاتعجرمث) موه 2 ىلا عن ها ىلص هلوحترادىأ هيت فاطف © ىكحدلا ل دأى و سوماعلا قامىلع

 رشعىلعإ_-أىذلاوهو رعةفالخزن آف ىوتو فئاطلادعب لسأر عاششلا فاصعلا ضيق: نب فوع
 فور عم عضوم ما( نيذح ها ر-غى لثمدوعشم نبا نعو) نان رجشلا نيعتْلةءاورلاددهقوةوسن

 نيمرد-_كاارعأنمرك ذا ع-جار هل *مرعم_طوريسلا قل صفاكةذس حافل ادعب تناكنيذح ةوْرْغو
 ناواعن 1هتءمسأك هيب مساق فالّخالا نممامىلاةراشا (اضيأ ةبايس نب اوهوةرعنب ىلع: نعو)

 اروهأةبايس نبارك ذىأ(ل_سوهيلعىلاعت هللا ىلصهللالوسر نماهآرءايشأ رك ذو همأمسا ةباس

 كلت ساو هياعىلاءث هنا ىل- صد:ماهدهأ ملسو هيلع ىلا عت هللا ىلص هئاز > عم نمداعال ةقراخ

 رج نمناعون راك ممملا مذو دل ههملا حاب (اممعءىلاهتهللاىذرةرمسوأة-اط نارك ذف):وزغلا

 هللا لص هيتقاطقوّع اح) ةرد_كاثل: ىف ىوارلا : هك كالوأ و ةاضعلا ىمست كلوش تاذهد ريلا

 لاي هانعع وه ةلههملاءاطلا ليقةزمهبتفاطان خسنلا ضءدقو هاوحترادىأ !_بوهياعملاعت
 لايو طئاغلا ىنهعفوطلا نءهنوك'امأو هلو>رادوه.ملا اذا اذكب فاطة-او فوط: وفاطأو فاط
 هيلاةداحال ىفاك-ةفازا <ةرجكاىلادذسأ هناو طوغتيازارعلا ىلا بهذاذا فاطأو ف اطاضا أه
 هددعد هلوةبسان:الوةغللاس اح ءدص ناك ناوهلجال_ك:رب نس>ىءمزود> فلا اذهىف سلو

 سو هيلع ىلا عتهننا ىلصهللا لوسر لا ةق) هيفتتدن ىذلالوالااهعضومىأ(اهتءنمىلا تءجر مث)

 ىنملاوازاحما ذهَنوكي نازو< واه بر تنذأتسا ىأ ( ىلع إنا تنذاّتسا)ةرجشلا كل” ىأ(اجنا
 ملسو هياعملاعتهللا ىل- صدرأ |ىملا نمءالقعلا ةرد_هك ةردقاريطعي ناىلاعت هللا نمت مالطا ولا

 نبهللاد_,عثددحىقو) ليثاك طوغتلل نك لهنا رداذهو لا انا !باللاقملاب هيلع مالسلاو

 ةرح-هلعافو تملعأ ىن_ءىدااب(تنذآ)اد:-هناخرشااهأو رىذلا(هذعىلاءاهللا ىذر دوعسم

 ةهددع مهروضت ىأه.قلعتم(نملاب) وهلو قمت صنلا.( لسوهياعىلاعت هللا ىلص ىنلا) هلوقو ىف الا

 ىقىأ ةيؤرظا| ىلع بوصنم(هلاوعمةساّةليأ) نآرقلا هنممهعامتسأو لسو هيلعىلا هت هبا ىلص

 ىل_صهناىل_ءةلالده- هقو(هرجش) نك ملل سو دلع ىلا»ةهللا ىل_ص هنءارق اوعمتسا ىلا ةلمالا

 ١ تقةطذاماو مهر لوهيهد_:ءاواك امماوة_صقلاهذهىفانأيءم_هريل م سوه.اعىلاعت هللا

 0 |نعد_ها#2 نعو هلدقنس مالك ةصقلاهنهومهعامتءاومه روض هتملعأو ةرح-شلا

 مل_سوه_لعلام ةهّللا ىلعدل (اولاق ن١نا)ناخي_كلاهاور ىذلا( ثدد- لا اذ_هيىفدوع_م

 وهل عىلاعت هللا ىلص

 ةروك ذا ةرحشلا ىأ/ اهنا

 اهل نذانىأ( ىلع
 قو) تملسوتءاحو

 نا هللادل_ء.عش د دح

 نيخيشلادنعىأ(د وعسم

 ةدودمزه-م(تنذآ)
 ىأ نوثلاو لاذلا حذو

 هللا ىل < ىنل 0 تيلَع

 (نلاب لو ميلع ىلاعت
 هيلا ما ىأ

 ةل-يل)هيدلمهر وضحو

 هتءارقلىأ ( هلاوعمتسا

 (ةرجث) همالكل وأ

 ةرمسىهوتنذآ لءاف

 نن_.ىلا صعب ىف مىل_ه
 2 ولن هيقو ىكدلالاو

 مهياعأرقر لو مهرب لهناب
 مهروضح قفتااقاو

 هتءارق تاتوأ ص ءبف
 ثدث هنأ .5و ا

 ملك دوش ةلاسراودتتا بانك تنال | | رام 00 ا ا ا ل[ ن) هاوس املأ سا سس
 مع | ريخأ دقو مهيلعةءارقلل مييلا
 لع د وعسم نبأ نعدهأاحم نءو)ءادعيالا لاح مه رود>ىقةرج_ثلانا.:انءامياهيف - ةم-ييدإدأ راممه رود ضعدب

 نماولات نحل نا) ان آمددق_لا ىأ( ثيد. ىلا اذ_هىف)ةج>رو هاد :عهنافةرض الو لس رمهناة-عر ز أن ع ءالعلا ظذاحلا
 ءايلا نوكسو ماللا حّدفب( ةرج_ثايىلاعت)ةرضاحلاىأ( ةرجشلا هذه لاق) سو هيل عىلاءت هللا ىلص هللا لو سرك نابىأ (كلدهش
 كل ءاقمن ىلا يةئراىأاهياعرسصةقاوةرو_كمماللان امزح تي>يىناسهلتلا برغأو مضااباولاعت ىفئ :رتاكهمالمدكت دقو

 ٌكءارم يدنع نم ىاطاو



 نو
 يمس سس سس سس سس سس همس سس بسس سس سس سس سس سس سس سس سس سابو

 ئرقهنالاةو ىرشئَزلاهضتربلو نم هناةاحذلا نمريثك لاةماللار كو اةلطم لبقأ ىنععراصو مع
 د_هاعمو « هناطوالءةقوثةماجدب رغتعمسريسأو هم شا ارىلأل وقهيلعوةغلهناوذاو كا ىف هب
 هناوخاومقلا

 ىلاءك لاح اب)_ه قراحابأ * ةماجىب رميت حان دقو لوقأ

 ىلا موهملا ك_:م ترطخالو « ىوثلاةةراطت قذامىوملاذاعم
 ىلاعة-ةا-1اىنان ن-صغ ىلا « متاوقداؤقلان و رسم لمحتأ
 ىلاعت موو كم انأ ىلاعت + أنئدب رهدلا م_صنأام ىتراحانأ

 ىلاب بذءب مسج ىفددرت © ةقيع_ضىدلاحو رىرت ىلاعت
 ىلاسيد::ونوز-# تكسو « هقيلط_ىبوروسأم كحضبأ
 ىلاغثداو4لا ىف مد نكلو « ةلقمعمدلا كنمىلوأ تنكد_ةل

 نمتحرخ اكاننإل (اهقو رعر#) ىلاعت لاو ذا ِإ_بوه.طعىلاعت هللا ىل_صورمالالا ما (تعاجذ)
 اهقو رعل ىأ (اهل) اهفلخت رنات ثماملف ضرالا ل_خادف تناك ىلا اهةورعت ج رخأ اهل
 ةكر م ا توص هراكح ىهو# عتق عم وهر احرلا توصكى وةتو ص ىأ (عئاعقإ اه-تفنةرجكلوأ

 نءتوصلاوأ ىلاعت هنلااهقطنأ ذاامل ىر وه>مالك توصه.دارءناز وح لةوةبلصلا مازحالا نم
 ثيدح ىقارعلا ظءاحلا لارا مناصغأ كاك طصاتوصوأ ضرالا دخت تءاحاهنارماك ضرالا تش
 دهام ( 0 ذو) حالص' |نياو ىنالعلا ه> يشن عالةن لسرمهنعىلاعت هللا ىذردوعسم نبا نع دهام

 مانهيتامهندب نكي ناوهنماس رةىأ(هوكوأ) ىنعمواظفله مباشبامىأ (لوالا ثيدحلا لث)

 امهتدب عج انهدارااوهو هل-ثمن لن أو ه:مبرقام عت نوكي واقلطمل_ثم نهءنوكموخنو

 هاوقو مهرب يل_بوهيلعىلاعت هللا ىل_صهناىذتةي نما. هتملعأ ةرجشلا نا ثيدحلا لوأ ىف هلوقو
 اق ةدقو تدد_عتةصق!ان الي ض ةانئالومومط اخو مهآرهناىذ2:كل د هش نم هلاولاةمهنا ودع
 نم ع-جر ىف نم سدأ 1 ل وهياع ىل اهت هللا ىلص هنا ن احلا ماك أ ىف ناحرملا ماك آب اتك ىفاأك
 و هتءارقاوعمسو نب بيصن نج نا ن مرشن هن رةلدللا فو> ىلصن ل +: ماققةكلفئاطلا

 اذه ىومرخ 1 ىلا ن!نمارغنكيلا انفرمذاو هاوقب مهنعىلاعت هللاربخأ [ك نير ذنم مهموقاوتأو هن
 ءاملا ريغ نيدو مهنب لي>ا 1نيطايشلا تناك اسةاومهآرالو مهما ءأر قيل نيد محملا ىفإك ةصقلا
 وهو ةماهتن اج نم م- ممم رغن لو هيلعىلاعت هللا ىلص هب رف ثدحامسساو هلعمل ضرالا ىفاوقرغت
 لاح ىذلا اذ هاولاق ل وهياء هللا ىلص هنءا رةاوىهساماقهرادكاب ردغلا ىلصت ماودقو ظاكع نم عجار

 ساب عنيا هلان اك ةرو لا ىلا وأ لةهياعهللا لزنأو مهموةاوريخأو او هجرفءامكاربخنيب وأنن
 مهياع ًأرتو مهآرذ نحلا ىاد ىرخأ ةرمهانأو مهرب لومرعأ ل وأى ناك اذهو ىييبلالاوامهنعهللا ىر

 هلع هللا ىل_ههناىكور قءرد ثلامجبهماعأىذلاا ءاومهربإىلوالاةصقلا ىفودوعسمنباهأو رايك

 اني رلثالآ نم*وئدالواولاقن اذكن كب رءال ؟ىأبةلافام اك اواكفنجرلاةرو-ميهلءأرقإاسو
 ىدسحا ةنسةرجهلا ل بةتناك اهنالسابعنبا نمنحلا ةةبوعأدوعمنباود لا كلف بذكت
 ىمومدعب نممهلوةادو ياوناكم هنا ىلاعت هللاهجر ليولا لاقو ل فط سابع نياوةومنلا نمةريشع
 دوعسم نبال يق هنا إم ىفوةعسن ل ةوةعس ليقن مهددعىف فات+او مالسنباهرك ذاك ىس عنود
 ىقماذس هتلافةليا هاند_ةئانك واللاةنح اليل مسوه اعمل اءت هللا ىل_صىنلا ك:مدحأ سله

 ؛ هعم تي.هذف نما ىعادةل- هللا ىفاثأ لاقوءارح ل بق نمءاحا:حصأ انماف هليل مثدانشب ومن أ لق هيدوالا
 ب 6 . 1 .

 (اهقورعر_-2تءاجف)
 افوصأ ل-# نمىكأ

 اهقور_ءل ىأ(اف)

 قالا عقب عقاعق)

 مجةيناثاارسكو ىلوالا

 هك رحهناك> ىهوةدّقعق

 نكد توص ءاعمس َىئ ّ

 2 ذو] هوو حالس

 دوعد منا وأدهاحمىأ

 (هو-غ وأ)هانممىفىأ

 ن_هءازعمراءةعاىأ

 نابي وةرجشلا نايا
 ىلا اهعوحروةداهشلا

 لأ ةلوالا انام



 0 فنصملاىأ(لضآلاوبأ ىذاقلا لا
 سسرتدأ|ىعار دز

 مما مرا ةعابال مشي
 مس#تءاور ب > ىلعلب
 الد ىلعههح ناك نكد

 ىلعيو ةماسا مدقينأ

 وهئالاودوعس منيا ىلع

 د_ء.ةناح_صلا ل--أ

 هلوقمتةعد رالاءاعلخلا
 ىل-ءودال مني سنأو)

 نياو بلاط ىلأ نبا
 كأساس ىلعع 85 (سابع

 (مهريسغو) هلوقمخع
 كروذنباو ناك ىأ
 ةعالا نم قدحسا نباو

 م-ممموانه نيروك ملا
 فالتءا ىلعورعوارع

 ىلع اوققتادق) امهيف
 ىأ (اهسفنةصقلا هذه

 اهانعموأاهاةمهراسم عام
 نه مس مءاهاو دو)

 ىأ( مهقاعصا نيعباتلا

 ةرلاقالود_-ءااق
 (اه راشثناىق تراصف)

 ةصقلا هلهو-_ثتوىأ

 (ىهشيح ةوقلا نم

 لوالا اف احىل_-ءىأ

 ) كرو --؟نياركذو)

 عني وفرصبءاقلا مضي
 ىلص هنا) رهطالاو هو
 سوه-_ىلعملا_عتدللا

 (فئاطلاةور_غىراس

 هنكانلا 3 تناكىهو

 دعدو حافلا دعيه ئماثأ|

 ىحدلا لصأىفو نين>

 ىأ(اليل) نينحوديز
 ةفصةءلههمارسكو واولا حافي( نسووهو) ىلايالا نم

 نيةماساو هرم ني ىلعيودوعسم نباو رباح و ةدد زب ورع نيا اذهف)

 | اولد ريغمذهودازلان«هءمهرمأامانا رك ذومهاريئرات انا رأوا: قاطناو نآرقلامهيلعتأرقو

 هللا ىل_صلاودقو ةكعت ناك وهيل اداعمم ه_:ءناغواط خخ هأ طخود وعسم ْن اهعمهذواممهملع

 ىري-غمهمدحأ رض لذ لعفيلف نما رعأة ليلا ريض نا كتم سحأ نم هرادتال موهدأع ىلاعت

 ارقي ماق ىتح ىلطنامث ه- مةسلجانأ ىنرعأ اطخهإ_جرب ىل طخةكمىلءاباذك اذا ىتحامةلطناف
 رحل اىلا باح_لا عطق ل ثماوقرصنا مث مسوهياع كلا عت هزل لص هندب وىدب تااح ةدوسأ هدو

 رك ذامرح 1 يلاهللالوسر كناده-ث نم نولوةيمهت«مسلاقدو ءسمنباناةياورلاهذه قو ىفانأمث

 اوناب و هوسمكلام_ملا نمدنعىو راموهرخ ىلا هعمهج ورخو مل همالعا نما هاموة رجلا ةصق ند

 نيا رلا نيب عملا هبق نكمالةد->اواهما ىويملا لوقو تدد ه2 نلا ةصقن ا ىل لد. ةل ارشد
 اهرذ> هناريبزلا نباىو روع-.ةباابة-ةدملاب تاك ةصقلان ا نمهئالدىمعنوأ ءادرام ةئيعلو

 نا ةدافو ناثيداحالاعو © لدلاق مة تقم ثيداحا.لالب نعواةمرك ذوةثلا ةمهذهف ةئيدملاب

 ةيناما و ءود_<!ةايقهو_هتلاواه اورعشت | ىلوالا تارت س تناك ملسو هيل عىلاع' هللا ىلص هيلع

 طخ |هيلع ط ومنع هللا ىذردوعسمنبااهرذحدقدقرغلا عيقمب ةثلاثل اولابحا ىفةكمىلعابتنأك

 هراقسأ ضءدقةتداسأ او سْرْلا نبا عمةني دملج راخة سما اواضرادوعسم نبا عمتناك ةعدارلاو

 فيصل هناقروك ذا باكل ارظنافهيدرأن اد:سمثد دح اممم ىلك-او هنعىلاه'هللأ ىدرلالب ع

 ملسوهيلع ىلاعتهثلا ىل_صدل نا دايقنااّممرخأت زج عمءانرك ذاميفو لوق أ: هل-ةمدانعمف
 اهيعساهمو هلةرجكلا مالك اهممومالسلاوةالصا |هيلعن اه وءاسأ مهريخ ست نم مظعأ ىهو مهرا.ةخا

 ةهارك اهعم دئاوةثدد-4اقو:داءلل فراخرمأو هواهةدنم نماهقو رعجورخدعي لغاهدوعودل

 هيلعىلاعت هللا لص هريسغنا امممو هيقكلذ نعى مل سوءا عىلاعت هللا ىلص هناؤمظعلابءاحتت-الا

 ممم ثو :ل-هفاد+خادقونوقاكم مهناو مال اوهالصاا هيلع ىموك نجلل ثعيءايدنالا نم هو

 ىآى دانك الاق) انهنايمل ا!قاطناهع_سالرخ ادئاوفةممو فسو ىمسالوسر مهمل ةثالمأل وسر

 ىذر(رعنبا اذهف) هلوقي مد قتال ةكل ذفاذهو (هنعىلاعتهللا ىذر فصلا ضايعوه(لضفلا

 هرمنيىلعي ودوع_سهنبا) هللادبع ( و)اهمعهللا ىدرهللا دبع نب( راج و:دي ربو اهمعىلاعتهللا
 1 امهتعىلا ءن هللا ىدر( سامع ند ) هللا هع (وبلاط ىلأن بىلعو كلام نب سود. زنبةماساو

 ىلع ديا (اهانعموأ) رج_ثلا مالك ىن»ي(اهسقنةصقلاهن_هىلعاوةقتادق) :اوقىلا(مهريغو)

 ,اهناىنعب (ىهث ي>ةوقلانم) م-ممعابتياور راهتشاىأ/(اهر اننا فتراصف)نالثملاوأ لثالاوه

 ىه هرب ل80 فو #1 هريخأ 2. .مدصقل اريمص ىهو ل2 فاض ءناكم فرط ثرذءالقعا !نءد> أ ايف

 هع ماما هناودمد-عو حلل وفرد ىلعوهمأ ءمالك-ا امد( كروقنيارك ذو)ةر وهشم ةكورعم

 راحشالاو دايما ريدك ةكم نهةدب رقودلب ما( فئاطلاهو زءقراس لس وهياعهللاىلصهناؤ ردقلا ليج
 فئاطاويلع فاطذ ىلا هذ هلوققف َن هروسؤ ةروك ذا ىهوءاعنص ضرأ ن ءاهعط:!ليرعج ن الاقي

 ايزنأ مثثدب الو> اه فاطواهعلتق امالسلاوةالصلاهياعل.ريجوهفئاطلاون وءانمهو كب رنم

 ة:دلاىق تناك ةوزغااهذهو فئاطل ات ومسا ذل لاق نب رمسفملا ضعي ن عىل هسلا لهن ارك ىه ثيح

 ىفةغللا هقفىفو ساعنلا نمس:رقنسولا و رذح نب( نسووهو)راس ىاعتم(الدل)ةرجحلا نمةنماثلا
 | مربتلامم ءاضغالا مثفرفعتلا مث ض مغلاو ىركلا مث ىينرتل من سولا مث ساعنلا هلوأ مونلا بتارع|

1 5 0 
 ناسءنوهلبمونلا ف قرغتسعسدل ينءملاوهدعلاك هس رلااهلص أو ةذسلا هةموهتثهدقمو مونلا لوأ وهو نيت: نسولا نءةمثه



 ىأ(تيقب وام_مب) زواحىأ( زاح ىت> نيعص: هل تح رغناف) رئاسوهو ىأ (ةردسإ هج وضرءىفترهظىأ (هّنط رمعاف)
 قد رطىفىأ(كانه)ةرج_كلاثإ:ىأ(ىهو) ة>_نىناماذهىأ(انتقوىلا) مهل ماعلا ريغ نم ىأ ( نعقاس ىلع رجل اكل“
 نمركذام ل_بقنموىأ (كلذ نمو :ر وه ت سلفا ذهاننأم زىقامأو مهنامز ق تناك اهلعاو تلق( ةمانءمةفو رعمإ] فئاطلا
 دقو ىأ (ءارو لو هيل ءىلاعت هللا ىلص ىنلللاةليربجنأ) نعى ,.بلاو ىرادلاو هجامنباهاو راك( سنأ ثيدح) رجلا ةباحا
 ىأ (هنآ كءرأنأبحتأ) لاق يمص نملاحةإ_جلاو هلهموق سي ذك: نم ىأ(انب زح)مال_لاوةالصلاامبياعىبنلا ل ربجىأر
 : . نمّدبآ ىب رتز أب حأ ىأ ( م: لاذ) ك لاسر قدصوك تو .:ةحج ىلءةمالع

 ىربال ث رع هاد ىلعرثاسو هو سءذ ل سو هيا علل ىلص هنأ نعي ج وجه اوهوجاجبتلا مترارضلا مث

 نعهعنتتداكث يحال هتبادت:أ قي رط ىفةرجش ناافاقت اعقو ىأ( ةردسهتضرتعاف)ه قي رط ام

 (نيغصن ءهاتج رفناف) ىرخأ ىب رطلاهنعلدعب له مونل مل_سوهيلع هللا لصو شوقي رطاه دل هريس
 ىأ(اهدب زاح ىت>) بكارلا | ,يف رميه ج رفامهدب راص ثيحنضءب نءاهضعيدعابتو تقشناىأ
 ءلر وف نياهك ردأن ءزىلا ىأ ( انمةوىلا)ةماق( نيقاس ىلع نيترجش ةرحشلا (ت..ةب و)نيةصنلا نيب
 هللا لص هتازجعمراث [نماهنال(ةمظعمةفورعم) فئاطلا نماهيف ىتلا ضرالا ف ىأ( كلانهىهو)

 هاورثيد_>ىف دروامرجشلا ىف لسوء .اعىلاعت هللا ىلص هنا زجعم ن مىأ (كلذ ن هو) لو هيلعيلاعت
 لاقمالسل اوةالصل هيلع لي ريجنأ سن ثيدح) وهو ىطويلا هلاواك ىويبلاو هجامنباو ىرادلا
 ذاة_ةعبلالوأ ىف هاهموقةعاطامدعلانوزحممآردقو ىأ ٍةيااحةل + ( اني زحدآرو لو هيلعهللا ىلص ىنلل
 دال هتوءدعاطأ اذا هنالك :زح ىلإ زتةز> عم ىأ ( هنآ كيرأنأ] تأ لئامقلا ىلعه-ف:ضرع

 هللانأ لءاو ىفزحلوزيل كلذ سحأ (من لاد) ةيفخ كل هريخأت نكللو هعيطت- سانااناىلع اذ لد
 ءارو نمةرح_ثىلا لسوهيلع هللا ىل_صدللالوسررظنف) قوعدةباحال سوق سولق نيلي وىفرصتنس

 ىأ(ةرج_كلاكإ” عدا) لسوهيللعىلاعت هللا ىلص هل لب ربج(لاقف) لل رعج عمهيف ناك ىذلا( ىداولا

 نب تماق ىت- بث تءاذحإ) اهرمأف مهوتاك ل ءرمحلال هلةزجعمنوكياوهاهعديمل كيلا أ” ناباهرم
 ه-يةتناكىذلااهناكمىلا ( عمج رتاغاهرع لاو مث) هنمسي رقناككمل-- وهياعىلاعت هللا لص( هندي

 ىلع نءهدجأ ل ىطويسلا لات( هوكن )هوجو هللا مر( ىلع نعو) تناكإك ( اهناكم ىلا تداسعفإلا هرمأف
 (امناو) هلهمالكو( لي ريجإلةباورلاه ذه ىف ىأ ( اهيف كذب لو) ه-:ءىلاعت هللا ىضر رباح نءوشاسعأو
 ىنا ىلع ةلاداهآر نم همزامةزجعم ىأ ( هنآ ىف رأمهللا لاق)مل-- وهيلع ىلاعت هربا لص هنأ «_.فىذلا
 ىلابأالا) ةياقكساا هيفامه:ممدقتو وحنلا ىف ل دفاكهللااب هانعممهللاو ىغالب ذغني ووعد راجتم

 تغتلأالود_ةعأال :ءىىلاءأالوادانعاهد>جو اهراكناديفيالةيعطقةزج ءماهنال/ اهدعب ىبذك نما
 0 ربمحا عاملا ندرو # امذعب لامه مهانأو رملامت 4 ةيايخالا ىلا لوةت.ًارفىلابأ ال قا ةّمشا ىلع هبئشا لما ىف ىلاعت هللا حر سراف نب |لاواهغلاخ نأ

 ضءبلمهضعب راظتناو هتاقدنعءاللاو ردايتاذا موقلا ىلابتلاقيءاق:ساللةردابملاب لال ارسفنا
 نم( هإةهركذوةرج_ثىعدفإ) ىبتنا«دتعأ الومذ بنأ لب هئانتقا ىلاردابأ الما نعم ىلابأال موقف
 اهرمآلوأىفهل (ههوقسيذكتل) راكردكلاوسعتلا أس دنلاب (هنزحو) اهعوجر واهئيحم
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 رظنف) ىلق ن مطر ىلرتاآ
 ىلاعتهننأ ىلىهللالوسر
 (ةرجشلا ٍل-كوهيلع
 ءارو نم) ةذئاك :ديعب ىأ

 ناك ىذلا ىأ (ىداولا
 وأ همادق نم ىنعملاوهم5

 ل ريح ىأ(لاقف)هفاخ

 اذ_ه شقاع لم'<و

 (ةرج ثلا كلن عدا) لوقا

 تءال) اهاعد_ةىأ
 ىت_حه-يلاىأ(ىثع

 نيب)تققو ىأ( تماق

 اهرم) ماك (لاقدد»
 اهتدنمىلا ىأ( عج رغلف
 ل لا
 اهرأنىااهئاكمىلا

 اهلعىلا عو-ج رلاب

 ىأ(اهناكمىلاتداعف)

 ىقىأ هيفتناكامم
 ىلع نءو) املاحءادتبا

 ثيدحلاىأ (اذهوغ

 9 سنأ هاور ىذلا
 ىأ (هيف) ىلع ىأ (ركذي

 اهيفدخ ىو هنورعف
 ةباو رلا كاب

 هيثلب ىىعد(ليربج)
 هللا لص ىنااىأ (لاق)

 اهتءنةلج نم نوكي وامس ىنعن زحلا عدد أ واهب نمط أ ةزجعمىأ (ددآ ىفرأم-هللا) هسنع معن ونأءاو رامىل ءاسو هيلعىلاسعت
 هنزحو) س:أ ث ردح لثمىأ(هلثم) ىلع ىأ( ركذو) هتءاخ ىأ(ةرجشاءدفاهدعي ىنبذك نم) نزحأالو ثرتك االىأ (ىلانأال)
 د_:ه ثيدحىف قيستل نافهررةاض موهنيدرمال نزح ناكف هلام هل قو هلاح يضل الىأ (هموق سي ذكستل لس وها عىلاعت هللا ىلص
 نزلا لعل تاقه مافن دقىلاعت هللا نالراغكل | ىلعهنزح نوكي نأز وال سو هيلعيلاعت هللا لص هنا لاق بقل نبا نا لاه ىف ن بأ
 النوكينأزاومل مهياعانزح نوكينأ مزليالهموق سي ذكتتل هنزحن ا ىلءراغكلا ىلع هنزحنعىسهنلا ل قانهرسفملا ثيدحلا ىف
 هياهبذكلاوهوهنم موصعمر هاسمهيلاوبست



 00 ىنللالىأ ( هلال) هّتسح ةماناوأ هتمأةءاقتسالىأ ( مة زسعملا ىأ (ةد“ الا) ءولاعد ساو ىأ عفرلاب (هبلطف)

 ىنلاذ دأ) ةماما ىأنع

 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 ءارلا مذب (ةناكرىرأ
 دب زي نيد-بعنبا وهو
 ىدلاه-عراص ىاد

 سو هيا عىل اعت هللا ىل د

 ىرمصملا ةناكر امأو

 بوسنمري_غىدنكلا

 اذ_ك هت ىف اتخذ
 ىدابآزو ريسقلا هود

 (ةن"الادذه لل-ثمو)

 8 رجش ىف)ةزدعملاىأ

 اماط ىأ (اهاعد

 هيلاتءاحىأ (تنأف)

 هيام تو 2)
 (تءجرقىج رالاومث

 نعو) اهاىلاىأ
 ةباوربىأ (نسلا

 هيلعمتا) السم ىييبلا

 اكثمالسا اوهالصلا

 ىأ (ههوقنمدب رىلا

 م--مناو) مه-ضعب
 هررضب ىأ (هنو فو
 وأ ه-حارخاوأهسحوأ

 ى(ةنآ هلأسو) هلق
 ىأ(اهجب ملعب ١ ةمالع

 نئمطي واهبهمل دب زي
 ةقاخمالنا) اههيسب هلق

 نهةغ_همنا (هيلع

 هرذاذك هناىأ هلم
 نانارهاشلاو ىحدلا
 اهاحموهن ردصمانه

 3 ءاوعفملا ىل_عسد"

 مدسعأ 5 - ىنعملاو

 لعافل |ةغيصي ةخسنىفو لوعفملا ةغيصت (هيلاىح دأف) هيلا مهتيذأل ادب |نمهيلعةفافإ

 | هكمديدوأن م(اذكى داوتث انا هيلاهتلاىوأف) هنااهلصأوةل قتلا نمقغفذعان هنا ( هيلع ةف كمال
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 ءارلا مضي ةناكر وكل ءركذأ ىذلا ثيدحلا ىفامببرقهعمسنساك (تعجر ف ىج رالاق مث هيدي نيب تفقو
 نيسبلطملاي مما هنيدي زبد ءءنيةناكر وهوءاهونوارياتفلأو ةفقلا فاكلا حتتوةلهسهملا
 | ةنس هنعهللا ىذرة.واءمةفالخ ىف ةةيدلاىف ونوحتقلاماع مسأىذلا ىناحصلا كالا ىثرقلا فانمدمع

 طقدحأه-عرص» لهنا ثرحةءراصملا ىقةوةلاناقو رعماميسجاب وق سأبل اديد ثناكو نبعد راو نينا

 هفتعراصمامأو هعرص# هعراص (بوهيلعول أسءت هللا ىبص هنأ عصاقو طقارولغم ضرالا همت ج سو و

 مضاىداوي لامن غىرب همالس ا لبقةناكر ناكو ىمدقملا هناك عصت لف لهج وأ هلل[, رخآ لجرأ
 ىداولا كلذ هح ونوهسب نماموي !وهيلعملاعت هللا ىلص جب رف .هدشأو سانلا كف نمو هوةنيدللاب

 يم ->رالولوزي زعلاك لاو ءدنوانة4آ دن ىذإ تنأ ه1 لاقف اههري_غدحأ ة مث سدلو ةناكرهيقلع
 كفلاوعدتو ىنعراصت ن اوهو رمال كلوءدأانأومويلا ىنهللي-:.نأك حلا عدا نكلول 2 2:كندبو

 م_سوهيلعىلاعتهللا ىل دهع :رادقاه راك :رم وعوده ىمنْغ نم تا ىكءاغ ناقىر ءأ اوتالال اوعدأو

د منالوأ لوك هللا ةقهعرمدقداع5 ىرخأ رم 20 ك5 ىةعرص ناودعنكاو
 هللاقفهعرصفةثااث هاع

 رانلا نمل تمل اذ مالسالاىلا لو عدأن كو كلذدب رأال هللا فاه راك ىمنغ نمي تالئاهكتود

 نذابىلبشأ اه زاقفةرمسةرجشهب رب ناكو منل31:همآ كتي دأناهكلاقفتآ ىبيرتناالاالل ةف
 اقف ةناكرىدب و سو هيا ءىلاعت هللا ىل هدم زم, ناك ىتحاهةصن ل بقأو نمت: !تقشناو ىلا هتهللا
 ْ تنمأتل اوتءج رفاهرمأف منلو مل تعج رفا عرعأ نا اق: عج رتافادرخا ءيظعا ما

 ىفاناماينصو ة-فيالملاءاس ثد>::ناهأ لاف ملدا هللا ةفرخ ” الا اهق صن عماوعورفوأ من امد

 هنعىلاعتءللا ىذرركي وبأ هيقلف ىناطناواهبىل ةجاحاللاةذثال منخل نكاو كن مىاق بعرل كل ةبجأ
 هن ى-حو ىنمدعهللا سلال اة5 مسوهيل ءىلاعتهللا ىل هك ض1 ةناكرهبو ىداولا ىلا ج رشحت هال اقق
 باوحاوهياعةقب اسالك مارح لا لاباهنااول ةمهناالا ةعرادملازاوج ذي ثردكلاو راسملا ثيدحلا
 ا نمهناوأهمال_سااهب جر ّدنآهررياهثلا ةهىلعدرقأاسئاو كلذ هنم باطن لسو هيل عى اعت هللا ىلص هنأ

 || نه هعرا كوهمالسادعي ناك ناىل,قديلع متنا هدر ودب رحتوأ لبوهيلعىلا عتللا ده دئاصخ
 ءاورشي دحىف(نسحلا نع وز ممقلا م وبالا سَ 5 م إو ةكعدع راص ناك هنأ ل5 "و نيترم لي ةو ل ءامكا الث

 هنأ) ىلاعت هللا هجر ىرصبلا نسل هنا لمح ىل.ةوامهم هللا ذر ىل نب ن سلا و هوالسرم ىبيبلا

 (هنوذوخ م-مناو)هلهأو مالسالاةوق ىل,قةئعبلا لئاوأ ىف (هموقن هدب رىلا كش إ-_سوهياعهللا لك
 ىريست فطءوهو ٌكوجر وأ كولتةب وأ كوش اورقك نيذلاكب ركمذاو ىلاعت هللالافأك
 قر وصقلا فاخ هنالك لذ ىك-كامئاو ها مهشي ودك ىلاعت هل يش لهو هما عىللاعت هللا ىلص هنأ دارملا نال
 ادهومهوناكهتلا ن ىف هللا نمنمةيلاك ىلعل_بوهيلعىلاعت هللا ص هنوك ىفان, الف هبل سرأ ام!

 نااملعب)ةزجعمو (دنآ هلأسو) سانلا نم مصعب هلاو ىلاعت هلوق لو رن ل قوةرجملا لبق ناك

 ناف)
 هب ريسفتو أه رددمناوتملءوأترصبأىأ اذك ىداوت.أرأىورو(اذك ىدا وتنانأ) هيلا ىلاعتهللا جوأت ىرخأى و



 ىهمنناباطأوأة رج هيفرظناف ىأر مض « للقب بصنل اروأ ىفا هللا لاق هل قرا لا هربخأ دشمم عفرلا ىهو ةم.ظعى أ( ةرجشميف)
 ىلعءايلا تابثابّك يأ ةخسنىفو(كنأي)اهناصغأوأةرجشلا نمىأ( اهنمانصغ عداف) هلوق هيلع ل ديإك هف عت لب هغاكت الو
 ىت>)هيلاناوتالا ىفاهرئاباةثاهةثب ىأ(اطخ ضرالا طخع) اهنمنصغلا ىأ (ءانخ) ركذامىأ ( لمة ىلع موزحم وأ عوفرم هنا

 ىعملاو ىنمملاةهج نمهتبارغو سدح هلو ةب ب صةنارس ثي>ىناسلتلا يرغأ و 4ءادقو هماما ىأ( هيدي نيب فةو ىأ( بصتنا

 ضرالا طخ ىأ ( عج رف)ةداعلا قرخ هو ىلع ىأ( تئجاك عسجرا هللاقمث) هيدلهثاقب نامز نمىأ (هللاءاش م هذ ) ىنذتال
 هلوقب هدب لا هذهىلاراشأةدرما|بحا دناكو هد" الا هذه ىل كئءارا دعب ىأ ( ىلع ةفاخمال ناتملءسرابلاةف)هتدنمبماقىتح اظدت

 هاب مدقالب قاس ىلءهيلا ع 04 هدحاسراحْثالا هيوعد] تءاح

 (لءفن) مالا باوجىف موز (كثأي)اهمارطأن مافرطوان_صغىأ (اهنماندغ عدافةرجشهيفناف) ْ

 تثثك اهارظسترطس اع" اك
 طال عددب نماهعورف ١

 هاوراك نسا ىورع دارملال .ةوةلمهملالادلا نمةلدممءءاطلا نا لوت< ود مدةتاه.ذ هلوق ىنعب وهو اه« قاس ضعد نم كافل قت حمنصغمنا ىلع لدي اذهواقشاهتش ىأ(اطخ ضرالا طخ ءاخ) رمأأك ند مغلااءدوىداولاقأىأ ةالاق
 قييبلاو ىلعي ونأورازيلا ١ ىريصوالا لوك ةياتكلا طخ بشي ىذلا هيدم رثأ طلاب

 ع ا در هدنعا ام هللا اهدارأ نامز نءةدم هلعج ىأ ( هللاءاشام هس ) هدنع ما ىأ ( هدد نمبسصتتنا ىتح) ىأ(هنعىلاعتهلا ىكر 1 مقالا طال عدد نماهعو رك © تنك املارطسترظس انام رعنع) نت دس مده فانني لا * ةدجاسرا>ثالا هنوعد] تءاح
 صاعلا نباىئ ورع نع || هسيلعىلاعتهنلا ىلص(لاقف) هل عابمألاو هيف ناك ىذلا هناكمملا(عجرفتنجاك عمجراهللاق مث)
 هلوقدعب هثاعدىف إ-سو يانعوموتو دف) قو باهذو ىاق نان ملال هيه أود_:عأالئأ (اهد_ب ىبذك نم ىل رأال «يلعىلاعتهلا لص || ها فدأ) هاورام يةىأ(هيف)ر ع(لاتو)هفعىلاعت هللا ىذر طخ لا نب( رن عإ) ىدرم ثيد 2 ىنلالاقووأ هءورمىفىأ ادهىفرك ذاممسب رقوهام ن بج > دخسد ىومبلاو ىلعل وبأورازبااهأو راميفىأ (هنموحضو) هيلع ناك (ميف)لاهدحأ (لاقو) || اس جري تهاصءنمنا ىلخلادلاىرمأل ئةمال ناداه ريخ ني( ىلع ةفاخعالز ا تملعبراي)لسو
 ةياشزا راقت اهرسك و فاقلا مذونونلا نوكسوةتحدلاةانم .| تشب (زقني) قذعااراصو ىتغط ىأ ( لعل ) هيلا هاوراك (سابع نبا || 'ىعابممأنابقذعلا ىأ(هاعدف)هللالوسركنابدهشأ(مةلاق) كلذي رقتو هءتلسرأ او ىف نموت نعو) نسم اهاو رامون ىأ(هللا لور ىفاين موت أ )نيعلا حمفباوذ ءامللاقي هل +ةلانا ليقو|:ه هيهريسغلهجوالف ةلخنلا ىأ(هوخن) ثيد_-هلا هزه نمهلوقهبسانيالواهسفن:ةلخنلا ىلع قاطي دقو( ةلخنلاو ذهنم)ءلوقب هنيباكاهذي رامثو اا ةيقبه قف اتا ىوارلا نهنوجرعلاوهوفاقلااوةمدعملالاذإا نوكسو ل ءهملان معلا رسكب وهومدنعناك قزعا:راشا ىأ رذ فة. و || (قذملااذه) تأ ةيطرش را(توعدنا) احلا هناك هيزالهديراقةبرصبوأ ةيملعهيخعأرو ( كذواهدعب ىبذكن م دوف مز جوهو ىللةوىفريخأ ىنععباط#لءانو ماهقتسالاة زمهس(تيأرأ ىلا رعال لاو مل-وهيلعدللا ىلابأ الدبآفرأم-هللا) قاصونا) اديس وييتاو يورلا رمح رات قفىراخبااهاور ثيدحىفامّْمعمىلاهت هللا ىذر( سابع
 ثيدحلااذهىوروادعص بشي هانعمو ةمجعمىازهرخ اورو عقمضلا ىلع راصتقالا ىدوكسحملا ىقاك

 هل(لاقف) هيرقب هد نع ناكمىلا ل_صوو(.انأ ىح) ماع ىنب نمىفارعالا نأ لاقو وبلا ال_صقم

 ثيدحاذهلاقو ىذمرتلا) دنسداور ىأديدثثااب( هجرخو) هيف ناك ىذلا(هناكمىلاداعف عج رأ)

 هنا) قييبلاو ىرادلاو
 سو هيلعىلاعت هللا ىلص

 (تيأرأ ىنار_ءال لاق
 توعدنا) ىفريخأىأ ادنسوانم٠(حيح

 لاذلا نوكسوةلمهملانيعلارمكب ( قذعلا اذه ىأ ةمجعملا تلقت“ ملا
 ةلخنلا حشفلاب ف ذعلاو ريسدلا اهياعىتلاناديعلا ىهوذي راهشلاهبك رتىذلا ىدعلادوعنوجرعلاو ةرامشلا نمه.فاةنوجرعلا
 عرشفى أى ازلابو مسكي و فاقلا مضب (زقني لعف ءاعدف من لاقهتلا لوسر ىف دهشنأ) ىثباحأو: :رضاحما ىأ (ةلخنلاءذه نما اهلك
 ديدشتب(ىذمرتلا هج رخو هناكمىلا داعف عجرا لاقف) و هيلع ىلاعتهتلا لص ىنلا قأىأ(هانأ ىتح) هيدلاهجوةمهسيلا بشي
 نممتياورلا «هنب عمج ليقف عسيصت نحهريغو ىحمدلا لصأ ىف عقوو (حميحت ثيدحاذ_هلاقو) هعماج ف هجرخأىأءارلا
 ةجح عميم ةسغل نحو أ ةياوردسماعئر ام ءابوريسغل حميم هتاذإ ن حوأ هندح ىرنالاوهتحص يضتقتامهاد_حانيسقي رط



 ثددأحالا ىأ(ر امخالاهده) دب ب وىوقي ىاداضلا مح ,(دضعب 10 شا سرا عزاز ثا *(لدف)#

 ا تدبر شفا عيش 0 1 2 د راتالل ىلا اه مكمور ادششالا ملاك ىفةدراولا ة- ةباسلا
 ةمط لاح « لعن يك ناكودج ىلا دع نم ناكامأ :ههيدارملاوةلخذلا لصأ 4 هرب ردكي عذجلاو لسوهيلعملا عن هللا ىلص

 ة_صقلا4 .عبئىعودو

 اذههثيدحو ىأ(وهو)
 راءةعابىأ (ه-فقن ق)

 ارك :عءىاروه-ٌةمهانمم

 ءاحلا حافي ن يذلا( عذحما نين ةصقىف) رمتشاام سوه عىلاعتهللا لص ها زجعم نمد (لصف)#

 هىفصوتو هقرافاذا هاوي نا قو اا د-ءنو كنينالكتو صوشو ةيندعابا امهتدب هون“
 ةقانلا ني-ة> واتح ن نكهيلان نحلا ة,سنل|ناقوتو فو كلا نما ىرهو أ لاّداريثك 0 لولا

 لحل قاسوهو ةلههم راد قع رح م 4 ا اهدلو كل فا 00

 هيدا رااو دهعلل عذ- -42 فب : رعووزخنلا عدكم ءاىزهو « لا هاوقل هء ص هال هنا ل ةو سدا ||

 قلك و هءاادنتدب تطءءاذا ا راب تنال عا اددسلاباكاق ناك عدد

 نينح عذجلل غمس وه يلعدلاىلصهتلالوسرديإ اعط خور ماهل عضوا طورع: رك نكلواعاق

 اذ هوان ىلاعت هرباه_جر نصا لاوا ذك ورتاو“ 20 ريس | ناءرمغو ناهرمل |لاققأي م هأهنق مقر اا

 هباورف تاكل لادن رحنههفقسو اهاكهنرا ردا اركعو كر كاذح كلاراوشن هعدل 1

 9 هس نم مزلب لك فاض انو هو رام ىلاعت هللا ىا< نا ىقعدالو هنعملا عن هللا ىذدر زياخ

 اذهل ىذلا لصفلا قةروكذملا(را امحالا هزهدضعب ! وله هْرَد 0 :منوك ناهدنع هيوص

 داضوةلههم نيعد وهواهد ود د ؛ ىأ لبوه ءىلاعت هللا ىلههيلاارمشمو رجشلا مالك نع

 نمنلاونينالاو ضد رالاتوص نم الا(ع 1 4| نسنأ ثيد 0 ءأا اضع نمةمح عم

 هللو ضد راق -اياكلاءقمش ماى اتراشأ هرج قوشو دا دات ةدايزهيقنينالا ليقو نأ ر ع م

 اقطع هلضفدا#انا 3 تسرخدقءادعف:ىاأاب 1000006 أد اهشااز د

 ل الا اىفني- + :41ةقيةحنأ ىهو ةمكن] نينا ىلع نينالا فطءاس مالا تايلاة جو عملنا 0

 هلوقكم مالك. لا , ووقفوا واطمىقعاشمت اهدالوأت ةرافاذا ن >5

 لزنملوالادأ .تيثحو * اهاهأورابدلا قانش 03 :رااو

 تود ناك امعاومهقيمالاكبن ع خلا نم نحن اىلا ةراشاهيففموأت ااكمهف.ال ا هنأق نينالاامأو

 ىأ(وهو)له-.ذتكم 000 5 0 أك ةيعدم انتل دخل مهقب

 ( مثئنمرووثم) هنالك لذل جا دم رع - ع هناقددن ونامءرغ نع رظنلا عطقب .(هفنىف)عذملا ثيدح

 ل2 ءاجنع هةعاجلقنوةحيمعلاهقرطةرثكلا (رتاوةءهيربخلاو) ما سأاو فاذا نمي ,عئاشمأ

 ةحيمعلاةثدلا تكلا باصأ ا د:_بمهاور ىأ ( ردع له أ هجرخ) بلكسلا ىلءمهمطاوت نكي
 ل ا تركت ةحيض ةدد هتماقرطم ءملشمىلا ل -ضواموتع زخنياونام>نياومل-بموىراخمأ اك

 دج ويداك# ءالرئاو“ لانا هلوةىقحالصلا نيا ىلعادررح نما هلاقأك امك ىلعم ه دعي نم عاجال 4 هع ةح

 هاورو) هدنعةيعقلا ثيداحالا هنأت كىئدرونامزتناا نم مح_عأا لهايدار ماو ةمخناا|حرشف هم يك

 ةعضك اعلطم دوقعلا لع دازاؤةع_س ىلا ةث خل نمعضبلاانأمد- هن( رشعةعضيةبامعلا نم

 نمىأ (م-مم)اهحت ةوءاملا لا ا حهعلا ىلع هوو ني“ ءسستو

 ىرادلاوه دا تا وح كي (بعك نب ىلأ )لاعوذرمهوورنيذلا ةنآسععلا .-| : 3 7

 كل فر كلاجبواو) ىراخمءل!هنءءاورأك (هنءىلاعتهللاو درهللا دمع نب رباح و) قييملاو ل 1 2

 ىراخبلاهةعداوراك (امءىلاسعت هللا ىذرر عني هللا دبعو) هححو ىذمرتلاهنعهاوراك ( هنعىلاعت ا يا
 د ا لل ل ا اا مو ىراخبلاك هاك ف
 ىلار 1 أوأةب الت :ىأحمغتو ههد>و ملأ رسكب ؛( رشع ةعضنمب اتا نمءاوزو)ةعز ردخ ني اونامحناو

 هَ يومان تناول رقأو ل ع م ان | 7 طالاذاةعس

 0 0 0 ل وىذم سر 5 د ددحو

 ىا(رستت .ه)فال |

 ا تا ل26

 هتتحو هنيئابىأ(هن
 (رئاوتم) هانعمر امم عأب

 3 ىعطقلا معلا د يقي «ىأ

 ثددحلاق ع رط ىلع عل اطأ

 هدار 2:ايديعملا ىنالا

111" 1 
0-0015 

 ىاسملكلالء.ادقو

 رئاوثلا هىدارأل اق ثيح

 ترتاوثلاع ىوغللا

 اهضعب ءاحىأ 2

 ناريغ نم صعب رو

 ر-هظألوالاو عطقني
 00 د

 عدد هلا را راو-ثءدح

 رئاوتلاب لوقتمهندت>و
 هراوخدهاش نم ةردكل

 لد ة:مهلكو فالا نم

200 

 كشادَح أ هركثم

 فصلا ه_ ةديأمهمدسو

 ديدشتب (هجرخدق) هلوقو

 لهأ) هجرخأ ىأءارلا

 دمعو)



 هأو ردك دوو امومع ىلا عت ”هللأ ىذدر )ىد اةالا( دغش |لهسو) 1 توسيلغ ىلا لاض ىلا ءنباىأ ( سابع هللا د معو)

 قويبلاامعداورع سَ :مؤملا مأىأ(ةءاسمأو 5 هذ ىءسلقوريغصتلار( ةديرب و ٍء)ىرادلاهنعءا ور(ىردخلاديعسوبأو) ناحشلا

 (م-هلك) ةنيدماراب 1 نيريبزلا هخعما ور دقو حتفلا ةمل م نموهو واولا حسم (ةعادوى فأن 2( ءاطلاديل_ثنب(تاطالاو)

 م-عظاقلأ تناكناو ىأ(: ئ.دحلا ل ىعع) نو“ د ىأ لك ظفلرابةءابمربم ضدرفأ( (ثدحي) مهريغوني ف- ذااعيجىأ

 ه8 ىذمرتلالاق) ىعملا ىؤرتا وع ءا|لصحوب :ىملا اذهىلعوش» لح ةلابابىف هقلتذم

 ا سس سس

 ىداولاو يسم رش ىلع حم كدا ارد دسم ىف د أه ءءاوراك (اهّمعهللا ىدر ساسعنب هللا دمعو)

 همج . رمد , م هلم هملا لادلاب (ىرد#ادب «- وأو ]ناخب كلاءنءءاوراك (دعسنيلهسو) قهيبلاو

 واولا عد هب (ةعادوىلأنيبلط طاا او يملا اهتعءاورأك ني:مؤاامأ(ةماسمأو) صرادلا هنعءاور

 تا ههسأا ىث رقلادم ه#س نب ةريص بث رملا نب | اهاهدعدءامهمز عو فا أول مهملالادلاو

 ع ءاور عمم د تلا افومتم كلو ني ريب زا ودج [هنعءاور حتا ماعإسأن )-

 امعا ف مك سذأ ثودحو) 2 هتك رب تمل: :دقوروهشل املا :لا باص( ىذمرتلا لاف هيفام

 ىقن الوأ لع ردهلا لهأةباور نمرمامىفاني ى ؟> ةر . غهدص ىذلالهرب غىلعءدنع هناحجرأ هتك ىلع صن

 نلادج سئ (دج لا ناك ءاور ىف( هنعىلاءت هللا ىذرهتلا دبع نير باحلاةو)ئىث هلاحر صعد

 | هياعتاعج اذاهوو تدملا تفقس نملوعشم مس ءا(افوقس 0 وهما عىلاعت هلا ىلص

 نمابملع موكل سوا 0 ا ا +( له عوذج ىلع) فورعموشو

 (مو 2. مطخلل مات ىأ(بطخ اذا ل-سو هي اك ىلاعتهتا إم :ك|ناكف )همنا :أاس .هفاضالاو ولخالا

 ناك نالمجل_سوهع ء ىلا ه: هللا ىل_صءماربثك كلذرار ,ظظَ لبق فنانه ناكو(اهم عذجلا) ادن م

 ناكو ىلا عتهللالاقو ع ضلاىرق متاح ناكم طوقك م هامعم -اقكلذ دمعت اعراض ءاهرمخ ناكاذأ

 مالك كلذ ىلعامتلالدهح وى هلودالاوةم رعلاستك ىفهحرصامتوهوةاكزلا اوةالصلاب هلهأم اب

 هيلع ىلا عت هللا ىلص ص( هل )عضو +فقولوهدألا تل وهثهررقم

 (عذلاكلذلا: ءمس) ريغ نع هيهيلع ممأَمْلا عقترب هنالءاهرو هعقر ىنعمدرمأ ن َن ممملارعس كب (رمتملا) إو

 ةلهملا نيعلا يسكب (راشم ءلاتوصك انو ص هبط+خىق ل سو هيا عىل اعت هللا ىل -_ص 4 لادنتد ناكىذلا

 روشأ هرشع لحفل اهيلعمأ ى :ا|هفانلا ىهوءافنكءارشعع_جةلمهمءارو فاأوةمجعم نيشو

 اهعضوني>اهراوخدار ااواض: أ اهعضودعب وعضن ىتحاهمسا كلذ لازبال مث ضاخغلا مس اهنع ءلازو

 4ك ىثهلاو قونلا ىفهلصأ نمذ١نان م4 ةةرعااانهةمانك. ءانمهيفوهرتملاذااه رلولاعارب همةعوأ

 لاا ةهديرب وكلذك قونلا مناك ل سومياعىلاعت هلا لص هتقراقمىلءهنزختسزاوةناشلا هب

 3 سا ف | 0 ءلفلختلابهبشت قونلا

 ناثلوأ 0 ا هناطيح كل روم غ0 استدل

 وهولاعفنز ول ه-همءارو فا اهد هد واولا حمو همجعملاع ءا امض ( را اول )هيف ةرهنمكلذ

 مدا ا ا ىأ( يح سنأثد دحو

 لاقو ةخ-فىفو(لاق)

 هللادبءنباىأ (رباح)
 ناك ) ةح رص ةخ فن ىفاك

 د»_بمىأ (دجملا
 دد_بملاو_هوةتثدملا

 ىلعافوقس») ىوبنلا
 ل عل ىعمب( ل ع وذح

 رع ماشي مث سذج مسا هنا

 ىلاعت هللا ىذر نأ دعمت
 ةقلات[نا طب
 هللا ىلص ى ولا ناك

 ىأ أ سو و هيلع ىلاعت

 بطخاذا)ايلاغو ماد

 ىأ (عدج ىلا موب

 نمهىا أ (اهنم)ن يعم

 طاذ از عوذمجما كلت ||

 لوها ةعيصد (رمأ :للا هل

 ةأرما مالغ هل هعنصدقو

 نمهريغوأراصنالا نم

 ثا هلو ةباغلالثأ

 كلذلا:عمس) تاحرد

 تودك انوص عذ-ا

 ل الا
 ءارشع عج ةوحعمو

 ىفؤهدودم حا ذو مذب

 ىتأىتااوأ لماح ا ةفانلا

 ىلع ره أ ةرشعاهلجت

 رهاطو رهكالالوقلا
 لاحو اندماةمن ءدعبأابرقةمالعن ةنيجاأاحل ءاكما |هخمر لص رمثدلاديسع ولطلب ةرينلا ع:صدرجع عذماناثيدحا اذه

 مادي دشن (جمرا ى>) هحايصك حاط ىأروثاازاوخكعذح ا رأخرم: 1اىلءدعقا ٠ !ةهلوق ىهوىأ(سناهءاورفو) ءاكنالا

 مضي ةخسن ف وةلعللم كالا ل دبةيدمسلاع ابلابةخس ىفو واولاب وةمجعملاءاخأ مضد( هراو) لهابئأ (دج-ملا) دعتراو وبرطضاىأ

 رضتو هاعدلابهنوص عفراذا ارا رق 391 قفمارملا مامر اب: ءايماقملا اذهقرهظأو هو فل هدعب هوشه
 اماوىزاححلا لاق ىسبتناماهبلاوءابظلاو مذااورقملات ومص نمةمجءملاءالا مضن راوخ|امأو احا صزوملاوةرقبلاو ثاغتساو



 ىهيلاو سمافغاق ةخضىلا لوالاب.فوالص أ هإ_هج ىلحتاوىهتناةنأور هنمل- ءاالوروُدلاحايصفة عم ةغلاواولاو ةمحعملاءالاب

 نباىأ(لع--ةءاورفو )1 ءأىلاعت هللاو متأدبار دلا دمع ءآ مت اةباورنا ل طاح اونيوجولا ىمكازوج وىناثلا ىلع مو 0

 نمهتنش_+خن موأ نلسرلا ناطق + نحال نيا هىأ(هناو هأرالك سانا ءاكد رثكو) ىدعاسلا دعس

 نود همه 3 مهاناعج وىلاعت هوةىفا 1 ذاك مملادب دشتوماللا عوقب رو و هميملا ف يةةتوماللارمدكت وهوهتح ردى لزنتلا

 5 (باطااهءاونىقو) اوريص الانرعاب

 ةرمها مخ وهوىلحلا

 ةدد.ثمءار مةدحوملاحتقو

 دب دش ,( عدص# 0 2(

 (ىقشناو) ىفةشنىالادلا

 ىحندلا هلاةريسفت طع
 ىءمانارهطالاوهريغو

0 
 ىأ)ءانأ ىأ (ءاجىتح)
 ىلا” هللا لص ىلا

 هدب عض وك ملسو هياع

 هندلا-1ةياسىأ (هيلع

 ثيح ىأ (تكسف)
 قتايشوهفا 0

 داز] هدم: هقلاعدنا ةناوز

 تلطالاربي-ةىأ (هريغ

 ىىخدلالاقوهعمنمو

 نين ءىفاشلاةناور
 هللا لص ىنثل |لاقف- 5

 اذهنا) ل

 ني-ه>ولاب( الكب

 نجد غار ىل( يذلا نم)دسب أ
 ةيط1#ىقةغيالاةظعوملا

 اوعساف ىلاعت هآوق هنمو

 (هريغداز وزهسساركذىلا

 ةوريغلاكلذرع-غىأ

 سنأ نءىلعي أه اور
 ىأ(هديب ىسقت ىذلاو )

 هيام ” كا له ©

 بشخ نمناك ملسو 4- ماعم عت هلل ا ىل_صورعس موهمرحةّثرهك هل :ءدملا < ران ةلدفمةدودعم و

 مال غهنا لبقو و ىموْر خا ةصيمق هنا ل- مققةرم-هك لا وقأ مجلس وهيلعىلاعت هللا لص ه]هعنص |

 لوق هيلارعشت ا زوىعهسلاةعادو ىلأن ب ءاىأ

 | ىف هيفاوعسوت تر قبلا حايصد ص بغارلا لاذإك لصالا قراو# اوتاوصالاءامسا ىفد 0
 لاقولوالا ىععوهو ةلوهألاء ءارلاوهزمهلا حف ومحلا مضدراؤج خسنلا ضءب قو مئاملا عديجتا وصأ

 ١ ةوكوراناطلا تايشحولازاو 00 ُْط ,ءأاذا 0 عار

 1 اوطما ءروصت 0 هر اعلا 5-0

 رود وىربالةوصلاذاهييسورأ# 1 اوأرىذلل ىازوكته فو ةيدمسوأ ىف ىعمعابل و اه ودول كك

 فطع (ى-كناو عد بصت ىتح) ب هك نب( ىلأ وز ةعادو ىلأن ب ا(ى كانو ةيودضما ولا

 هتعدصو عدصناةهتعدص لاقي :ديد او اح زلاك ة ةءاصلا ماسجالا ىشث عدصلا ةثية>نال ىربسقت

 4 عدول سأرلا عاد_صءنموريؤتاععدصاةىلاعت هلو#ك هل دفاذارعالا عدص هنمريعلم تام عدصتو هه

 ديو وهر-هاظىلعمواقب زود وقلت |ىت>حاصللاةياكدحام صةدش قةغلا ل وهورجقلا عادصناو

 هيلعددي عضوف) هلأ وورع هم ن نءلزنىأ (ف_توءيلعيلاعتهللا ىل_ص يسن || ء ءاحى>) هلوقلوالا

 ريغىأ(هريغداز) 4 !هيشمؤهنمإبوهيلع ىلاعت هللأىل_كدهن ردد هلل ازال ءراوخ رت ىأ(تكس 0

 (ركذلان ءدقنالل ىباذهنا لسوهياعىلاعت هللا لص ىنا|لاقف) بعك نبىنأةباو رىفوهو ب ثاطاا

 هج ظءوماوأهتارك در ذلادار ا اومد- علا نمصخأوهف 3 0 1

 (هريغداز و)اضن أرك ا ال لا ءن هللا لص ىلا سف" نوكنازوح د ارغااوأ

 نسقتلاو سو هيل عىل اعت هلا ىل_ص هيداع ىلع للاب مسق (هد.ب ىسقن ىذلاو) رك ذ نموأريغلاري-غىأ

 موزللا نملاعتةاوه(همزتلا لول) دارأ ىتم هناموهبأي>هقرصتو هنردق ضمة, هان عموديب و انهحورلا

 هاىأ(اذكهلزبمل) هسيلاهم_ضوهقنتعااذاهمزعلا لاقي ساسالا ىف اكفانعللريمتسا شقا رغلا مدعو
 0دلاو( لس و هساع لاس هللا ص هللا لوسر) ةراغم ( ىلعانز 2 ةمايغااموىلا )راو

 رمأ ىأ (ل--و هيلع ىلاعتهتلا ىل_صدتلا ىنهيرعاف) ف اكست:لاالتدابزلا هيدار-لاو نزلا نمل عفت
 نتئفااع اعلا ل فالئاك لذ 1 ةدئان ةديوأهذةانةباصعلا صعد

 اهعطقدعب 10| ناصغ[ ضخ ناوقأم تارك طايل شعم ىلا ةراقاميق ولو الارصفلا دج ذهب

 تو هسيلع ىلاعتهللاىلصهنزفدج-لا ىراوسنا مل- ءاو «* ضرالان م اطو تدن نفداذأ

 ذل راجنلا قور اجت[ ةبفدن ةيدملا عضوممساةءاسغلاو فورعمر عشةملة اا لث الاوةناغلا ل“ |

 1 تت م و ص و يصوم ع رج يمس وم حصص دج مسعد تصيو هو بد م سس ير تروي حبي يحوم مصحح

 سايعلل (اذكهلزيل)ءةنتءاىأ(همزتلا لول) هتدارا
 «يلعىلاعتهنلا ىل_ص)هف ارق ىلعىأ أ(هللالوسرىلع) ربصلا ىلع د ئازْلا نز-الاراهظا ىازلا م ماعلا قارا اك أ ؛ ىأ

 لاحم بار[ ضعي نملاقن منسحأ امو( ملسو

 مو 1 هلعالا 0 اهلك خ نطاولاق دو ريصلا

 مار نم هنام 8 نإايلا برق در ىتج ىأ(رمنملا تح نذدف سو هيلع ىلاعت هيلا صهيل لوسر هن ماف)



 اكدر ىباتوهو ةحلط أن ياللا دبع نبا ىأ (ق>-او) ىدعاا ىأ (دعسنبا لهسو) ىمه سلا ىأ (بلطالا ثيدح ىفاذك )
 قوز همأ ن مهدعو هو( س :أنع ل 3 ةئلا ةءالا ها جرخأ ةح>وهوةءاجوةنيع أو كلامهنعوءدعو هم أَنَع

 لهسن عتاراورلا صعد

 وأ ريم نقد
 معوشل-< :وصاعلا نيد ءسمالغماللا,لوقاروأ موةابهمسامالغوهل دقو حابصه مسا سابعل]
 0[ كامتم اةجنرن امرك لوكو راصناةأرن|مالغهنا ل قو ةدامع نس دع.ل مالغ ل ءقوىرادلا
 ناكو دعس وب ؛نمىه ل ءقوهنراصنالا هم ؛اعاهنا لل.قو 9و ك4 وهل !دنئسمالا اممعىلاعت هللا ىضرهشئاعل مالغ
 مكهنابلوقلا ىلعوةرجملا ن هام ني اور قو ءرىلاعت هللا ىلص هريثم عضو
 ا ةحردهلناكو 21 قرينملوأو هوهمال- المقل علاش ن ءاالاعت ةنسملا ء[هنالكعساتلا نكست
 دن :املاتسسنك اهدلخنلا هلوطن اكوثالثن هرثك 51د هيلع سو هيلع هللا ىلص هما مق ل وع طة سأ نيت 5 ؛!لاو نمو اثالث
 20 'ةواسالاَن م ءد_.بامهكسع ناثللاهامنامرو ءارذهدن :ةسموهوهردصلوطو عارذه- رعومعارذ نم ثلا 1

 دارافتنفدققيرطقو ساسعلا ىنب صعب د ذح مدقامل ماع تراصف :تاحردت سهيلعدازوهعقر ةةن دم ا ىلع هلماعوهو لاقنئةدقىلا.هاثلا ناورابتك ماشلاى لا عجرالت ىطابقءاسك هنعيىلاعت هلا ىذردبواعمج خا و همايةىفةعيركل ١
 5 ىقربلا لاقوة يشمل بلطااثددح ىفاذك ) ةنيدلا*< رانقلصف 0 ءلريشاطاشم|ةميدقلا.داوعاَنمْذْحَتاو
 راصدهنال داج وهوهئفد 0 0 ءتااورلاسعقوانم خسذلا صعد ىفو سس :أنعو>-_ساودعسنبلهسو
 هلو نسهوئملا كح ىف 0 ليو .لوأهداوعالعباو 1 هذه ىلع تلعجو تنفدهريمصو ى-#ت :افةلاىفتلغجوأهرمثم
 لع نوكل ىنمسكت ||“ زنا راسو نفدلب مق هبال مق وست وأهرهاظ ىلعريت ما تت نذدهنوكوةرجحلا نمةئاموئيئالثو 221008 / 30 نان قونو ةدسلاء'ج رخأىراصنالاةحاط ىلأن هللا د_بعنب اوهروك ذاا قحساوةمشحلاب

 د_ةفرين ااماو 0 ىو ءان مل صا :دهلاو مد او ولوهحالع ائيلا (مد- هاملف) نيراملا نمىل_صلل رت ك هلعجو عامشنممرحألوهبرق 0 .ل| ىلص ومو هللا ىلص ىننلاىلاذا ناك ف نأ ث يد ىفو)دجسملا نفد ىورو
 ص 20 ا َّق هئانب ناله نعلاعت هللاىذر رعن ءزوءمدهوكوميلعلا عن هلل ىلص دج م ىأ(دجملا)

 6 2 قرك ذاك هيةداز وهن ءىلاعتهللا ىذر نامُدعهمده راح اب ن نيل .وهيلعىلاعت هللا كصددهع
 رعنملا تت نودوأ ف قسلا فل جدنا نم مام ىنان.الاذ ه(هذعىلاعت هللا ىذر لأ هذخأ ) ةنيدلملا خد رات عمبرأ ةن_ىناضمر

 و ان شان اجلا عقر مرعنملاح م هأ سوءهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلاعضوزاو 4 هنماس رقدح ل | وأ

 ئأ (فةلاىفتاعج
 ا ددسملا فقس

 هحول_ءلو ىوارلا نم
000 

 ناكو ةثامدسو نيو

 3 0 ناكو) هناكرت ىنأهذ_أ مدهلاني> مث م |سوهيلعىلاعتدللا ليس رسل اطر لجرالاب سادي

 نباركأ 0 هريغو تباشنملا لك أتةريغصةس ودى هوتاح* ةيةضرالاهباور ؟ عقوو(ضرالا هتاك [ناىلاهدنع

 ل واى أ( نأكح 000 هرك ذامو نم دغادنءةر وه لا ىهذا هرلاهذهن ا ىفزملامامالالاقوةثعلا ىفو/ةكلاونايثلا نم
 هللا لص ىنلا ىلصاذا) لك الا هلريعتش اف اهمذ ند. ام ىلبت|هنالر و هشملا هان عئاماهيف ضرالاو عيد ىلا ءتهللا هجر ضدصملا
 ليو رمزا اخت ةضرالاهتلك أ اذا اًضرأ ض رأي ضرأردصموأ اهم عبةءدقاملا كإ:ىهو ضرالاةءادىأردقتي وهوأ

 دنع هنا ىانيال)وهو(هيلا نينعنبالو ىطويلاهرك ذاك هنأ_فملك أ: ضرالاةداد ىلاعت هلوقرسفه.وأأ|
 هيلع دمتعد ناك هتيطخ هاصع .ةنملاونلاباهطسنن عا "حس دل ,أتدج ورصلهأأب
 هر رأى 1م ىتكاشل أ *: وكده لاوتلاتهدءانل

 ىلاعت هللا ىلص هلوقفلاحاذهتلةناف# ىنالط_ هلا هلاومهون مك هيلعهن ضرغءبام« مالك ىف سدلف

 يله نافاوياعنم لك ىلاعت ءت هلوق عما ذ هرو ص. فيك و ةمايقلا مو.ىلا اذكه ىب همزتل لول ل -وهيلع

 هيلا ةحاجالامتاذهو عقب )ناو طايح م ىف جا جاي ى>ىلاعت هلوقك ةغلابلا قب رط ىلع عقواذه
 امينا 1لدقو ىو ريسغت ٠ هل عقاذاف هل فام هن ولعت مدع ىلع هءاقي ىلع هاف هم عذامالو رهاظ مدع

 ىأ (دجسملا مدهاملف
 هعيسوتو:دي د ةدارادنع

0 
 لاعغتهّنلاىذر نامقع

 ههجنم هيلي زيلهنع صج دع دج سرس سان ع بحما  تومعط ب سعد

 ةخسنلاىقاذك (ضرالا هناك أ ناىلاهدنعناك-ةىنأهذخأ )ل : الهلا مايالا دحأ ىف هذي دملا دب زبة>انا مايأى وأ ةماللهعسونةلبقلا

 يزملالاو هنأسذم لك أ ”يضرالاةباد هلوقب أب سشنآىف ةهيلاتفضأو اهامفي تدم «ةضرالا_للاقد ىت!اةبادلااهبدارملاو ةح> ملا

 ةضرالا ثيدحلا لهأ د نعروهنملا



 اهءلع تعقوى |ة> ىدأ اقام اذك صرالاهئاك آنأىلا هلوق ىلا لاتانا:ةواقادراصو ىأ ةقوفءافءاغفءارلا مضد (انافر داعو)

 نبا ن:سىفراص ةءابوهو بش لا لكأ:ةبادىهوةضرالا هيفودجأ دن هى لوطموه وىنأث يدح 3 : وكذملاثيدحلاوءاغشلاب
 دنع ضرالا تلك أن ادعي هرينم تت هنةددياور لمح نا ىبذيو فقس |ىفهلعج باور حيحصت ىلع لدي دهوىبتناةالصلا قهحام

 ناقهرك_ثماعوهرك ذماود وص هريق نوك هرينم تحتم ةءمسانم ن سحأ امو هقرحت وهن: اهم نع هلانوصوهقرفت نع هلاانع> أ

 ودود 0 7 3 هدور ق ل+اددهّصو>و هّض و> ىل ءورمام
 ءايقنو:ةةرههقهدودع

 ىقمدعلا ىفدلب ىلا ةيسن
 نوم ةخقوناسارح

 نارهاظاا وني ان نيب

 قعحسا وبأ هيدارملا

 نا)دلاخونأ هنا لهو
 هياعىلاعتهتلاىلص ىنالا
 هدفت ىلاداعد م

 ءارلا مذنب( قرختهءاجف
 قي ىأ اهرسكو
 ىأ (همزتااف ضرالا)
 مم هه ونهعمتعأ

 (هناكم ىلا داعقهرعأ

 ن:>ةصقنالص!كاو

 اهعوجرلةدحاو عذحلا
 ل" اناؤداوىنعمىلا

 نماهظاقلأ ىف عقوامو
 الاوقالا فال_ة+ا
 تبجوملاراغتلاهرهاظ

 ةواه رده اعجز
 ىلاعتهّللاو لاحرلا لو"
 لالا ةةيةحلعأ

 لاقةةدب رب ثدد>ىقو

 ىلاعت هللا لص ىذلا تعد
 اياطخىأ ( لس وهيلع
 كدرأ تشنا) عذال

 ناتسلاىأ( طئاملاىلا

 ءارفرمسك.ةوءاقلا حّتفونيسلا نوكسوةزمحلا سكب (ىتئارقسالا ركذو)

 ةقعألا تنك ىفنيب اكهيدنعمدحأو هوهيلعناكرمال حجر ىنءعالراص ىنععانهداع(انافرداعو) رك د

 رك ذو) قرغتو رسكتاموهوةانقلاك ةيقوفةانةمو:افوةإههمءارببارغنز وتافرلاو اهريسغو
 ةر و كمةزمهاهدعي فل أو ةلههملاءارلاوءاقلا عتفوةلمهملانيسلا نوكسوةزمفارسكم ( ىنئارقسالا
 عرولاودهزلافورعملا مولعلارثاس رحب. ملاىلو صالا مامال ذاةسالااذهابيلا بسن مجعل ةدلب نونو
 د#م نيرهاطو د ماحىناك َةءالا نمهريغةداملاهذ غب سنناووهداراافقلطأ اذاهنال ساو و هو
 لقي وهي أي نابدمأ ىأ(هسفتملا)ر وك ذملا عدلا اعدىأ (هاعدي و هياعىلاعت هللا ىلدىناانا)

 لاعفا ريغىف عنتمم هنافاهنودوةطساو لو ءفالاو لعافااريمض دح:.الملانه سفن ظفاداز وهيلا ايعاس
 بدجأدقو كيلا نهرصوةلخنلا عذككيلاىزهو لوقو هيلعدر وأد قومك اهبقلاامو بوملقلا
 هم_ثعاهتشل ىأ(ضرالا فر .:اجف) انههنعى رضي ماقملاوعناوسلا ىفهانأ هقدقولوطياكهنع

 ةدارز هذ_هودجسملا نمهيقناكىذلا(هناكمىلاداعف) هل عوجرلاب(هرمأمث) هقنةعاو(ه هزئلاف) اهمق
 وبأ ظفاحلاو هلئالد ف ى-هيبلا مامالا هاو راذ_هنا ىلع ةقث ماساوهو ىأرلا ل_بق نم اهامملاقيال هنم
 (ةدررب ثيدحىفو) هلهازعفنصملا هيلعف ةوواودي دحلاح رشلا فكس ابعلا نع هك ران ىف مساقلا
 (يلدلا جب رعالا نيثرحلا ني هللا دبع نيس دصلا نب ةدي رب وهوةهفورعملا:دربل ا ريغصت نه لوقنم ع

 ىنلا هن رم نيح ل_شأ ىنات وهوكلذ ريغ ليتولهسوبأ لبق وهلا دمع وأو هليقفهتدنك قفا تءاو

 هدنسم ىفد_جأ هج رخأوةرصبلا لزن مث قد_ت ل لبق ة_تيدملا مدق مارح اهم لسوهيلعىلاعت هللا ىلص
 ىف ةجرت هلو لاك هنا نظفةإ_سرع ثدداحأ ىور ىجدأن هناف مهوناكىملسالا: ديرب وه سدلو هريغو
 ياطخملاءاتب ( تمد نا)هندن> عمت ني> عذ حال( ل_سو هيلع ىلاعت هللا لسد ىنلا ىنعبلاققف) نازيملا
 لصالا ىفوه(هيختنك ىذلاطثا<1)َكناكم(ىلا كدرأ)اكارداوةايحهيقىاخ هللا نأ لعامل هبطاخ
 انهدارماوهو لخ:لاو رجشلا هي ةىذلاهسفن نا تدلل لقن مهياعر | دودي طاحأ اذا طاح نم ل عاف مسا

 هناكمملادرلا ]2 نايمأ فنامسموأ كدرأ هلوةنملدب (كقو رعدلا تبني )هيقتنكىذلالاقاذلو
 داصوةنك ادواووةمجعملاءا ا مضب صولا ( ره صوخ كاددك وك اخ ل هكيو) هيف تدنىذلا
 اهمامتبَكتقاخ كلدو»”ىأ ةرمهدحاوةثاثعرمثلاو لخذلا فرولاك ىهو ةصوخ هد > اود ه-هم
 موزحم طرشلاٍباوج(ة-:41ىفُكسرغأ) هلوقفكسرغىأردقم هاوعفم(تئشناو)اهتراضنو
 هريذن هل ءةىذلامالكلا ىف همزتلاف هلوقب طبت موهو باوحلا ىلع فوطعم( رع نمهللاءايلوأ لك أ ف)
 هيلعىلاعت هللا ىل_صىنلا هلىئصأ مث) ةيورخالاة اي اوةيويندلا احلا نمب ملسوهياعىاعت هللا ىلص

 هلوقعمسل ىأ(لوقيام عمة د) هنمابهرقوهسأرلامأ ىأ ةم>ءمزيغوةإ ه-همداصب (و

 سس سللبلل ير ري ريا 2 جتجججيحح

 امو ىلءالوأىأ (هيفتنكىذلا)
 لح ىفتشو(كتو رعزذلح رد ىألوع_ةللءانملاب ز وو لءاغلاةغيصد (كلتبذي) هلوقب هنباك الو عري صن نأ لبق كلام

 هللاءاياوأ لك أف١) ةدوعوملا ىأ(ةناىف)ءارل ] ارم( كس رءاتسترإ وز كلما( :رعو) لخذلا ف رو:الا مذنب( صوخشال ددحو )كدر طف هيلعام ىلع ةلخىأ (كقلخ) ميو ىأةحونغم مهدي دشنف حتافف مضبو مضغ نوكسف تشب( لمكي و) كلوصأ

 ىأ (لوقيامعمشسي) هيلاهسأربرقومعهسدلقلأىأ (م -وهياعىلاعت هلل ىلصونلا هاينصأمث) كارا (ةلرنمىلاعت
 هيلعدد ربا



 زها عتب( هيك ىلا ناكم فا" ءانواةباث ىأ (نوك أو) ةمعتلار ادى ىأ (ىلاعت هللا ءايلوأ ىب«لك أي ةنلل ترغب لاقك)
 الوزقلا# زمهلامومضمن "الام يلع ت فقول | + فلا ىف عقووهزمسهلا حّدشب ىلا ىلح ا لاو ىءأالو ىتعأالو ىاخأالىأ ماللاو
 ىأ( هيلي نم) عذجلا مالك ىأ(هعم_:) سوماقلا بح دمدانسأبح رص ىلي ىدعتم البا نمالوهح نوكم نأ حصد تلق عصا

 ريو عذجلاباةلاقامهمعمللا 203 ىضر رع نبا هعمس نوى. ةماللاوةالصلا هيلع ىذلل ىأ هلريمضلاو هررقي
 ىناسملتل اهركذ كلذ دعب 0 1 0 :

 هّللاىب_ص ىلا لاققف) ١ 2-0 | نا جا . ديس هاج ليما يع فص | نسوضويعا

 تيغدو اوةصاو ةصأه يلا توُعص وهو ف ىمس تامنالؤىلاتيغصأو«ةلمأ اذا هترغصأو
 دينك _سوهياعىملاعت 0-0-1 00-0 يالا . :

 وأ كلببتىأ (تاعف [!ك“ رغت وةنحلا سا رغنهف ريصت ىأ(ةسنجلا ف ىسرغت لب) عذسملا ىأ (لاقف) بغا را هلاق ىيصأ
 لية ل نم ى:عمواظعل ىو اكىلأ(هيفرلب الن اكم ىف نوك أومللاءااوأ) ىر *نمىأ ( ملك أبف) دس

 : أ اهمضو ةزمهلاعّتف,ىلبأو اهراجشأو ةز لا لهأ رئاسك ةيقابل هايم راةتاوءانغلا وهو رسكلايءالبلا
 هللأ ىل- صىنللو ءاهدوعلمت<ىفاثلاو هالّوالاريمضلاو عذملا مالك عمسىأ (هيلي نمهعمسف) أ طخ

 ماك_ةالءاثلا ذي(تلعثدت لسوهياعيلا عت هللا لص ىنلا لاقف) همر رش ىنععهملب ول -وه«ءاعىلاعت

 م تدرأاك تسرغوأ

 هاعىنلاىأ (لاو

 ىأ( نسا ناك. ف انفو بان شذ روهشملامامالا ىداتلا ىرصبلا ( نسحلا ناكف)ا .ندلا ىهو (ءانغلارادىلع) ا مدت يدنا ىهو(ءاقيلارادراتسنا) [ومياص قات هللا لص (لاومث) ةنملا سارغنم كل ءجأ ىأ

 نيا قورع 6 همر لع وسلا توسل دخن ليت نإو يسال دتض نا مالكلاو 45 3 هب بنذ . 2 5 - - . 5 07 0 6 || قوشلانال قوللماللاوةالصااهياعىيعءايحاواصعلا ىف مال_لاو ةالصلا هيلع ىمومةزجعم ا 1075 رب نا 21 2 00 -و | . * || نممظءأ لو هيلعىلاعتهّلا ىلص هلةزجعمهذهودا ع ىهوهردف ةلالج وهماقمولعا تقاتش | ةبشخلا ىأ(ةبشلا هللا دا معان ىأاةوش هاوقلةل_عهناك-او نح:]ةلعاووشفةلخادتمدل ءهنا ليقو هيلا هلوق نمالد, نكي لنا ليلعتال لاو )رلى | حد 01 وقنا" لو ألولاو ءالوصتموأ ادوعتش دسك ندر قسوم (اذهي دحاذا)ىرصبلا| ايست مدقن( سو مياغملاءنهقالصمقالوسرللانت) عنا يس (ةستكا
 ةيلعقاغتهللا لص ىنلا ىقمظءالاوهاد نذلا عةعقتو ن_لا عضعضت دو قوطلا نعءرع شام فوك نمىلدل دقو ةناكل ىأ ( هناك هيلا 0 سراير 0 _ هلددح:ءالونب ةسع ده رأهيلع رفزانم اال حاللاو مل-وهيلعملاعت نرد ميل لها | لطم دا تدع اقصد خلو مزاع ملا خو سا كادر تا زد جحا .ليمّنالوسرملا)ليع نويلاناطاسن ذأ اهنا سو ماقلا باص ن علقنو(هئاقللا اوقات نا)داسلا نم( ىتحأ مت:أف) كا وزد 60 1 ملاانرشأ(ك سو هيلعىلاعت هللا ىل_صهقرشوم ردقوللع ىعع وأة فحل وهوه دقيقح ىلع ناكملاذ هلحم

 د ل>الوأ هتقرفدعياوايثشا نح عذجلاو - مضان مراسل ىلا نحأ الإ ىلاعتو هناح يس: دنع سو هيتك امىلع> قو نيحانأ تاقو هلاتامرخ آ ىلا باورأ !ةتاودت غلب دقو ب ارح
 ة- مناف ١ "كم هتضورلانامحأ قولا اهزهام « ةد:سمسش نمسعالوا

 لهأنملئاةااردهللو باكلاو نحت ةبسث او هراّك ىف هللا هركذ ىتح مهةبحص فرشو مهتكر ب«ةلانريخلا لهأ ب حأ بلك لوقي 4 اوذ اخس نإ عكا" مز6 ميش راك لا هل" 0 مك 1 (هئاقلىلاأوقات ثنا || |ىرهوجلا عمسمبا ف وكلاة روسى ةيطءنبال ةنو هيلا ناجيملاىْلل سفنلا عاتق وشلاو
 . وأ لاهو نيا با هك أ هنع ىورو هذح نعىور وهو كلام نب سنأ نبهللاد.سعنب صةحوهولوالا تادا#اىف ىد>ىقلأو باوص اوناهربا| لاو ريغصت الب هللا د بع نب صفح هنا ل يقو ا مهي ةد يبعريغصتي ب ( صقح نب هللا دمع لئاضفلا 0 ةحرباج نعهاور)هسي : ؛رقيامل هللا انةفوبابلالا ىلوالةريعاذ_هو سدح

 ادقفلاد#ذامالانينأناف « هدنعسل ناكاعذج ف رافو 2 ىدمتءلماللاءادهالت ناكف عه
 هللا دبع ني رقع جلاقيو ىلحا لاق( ص نب هللا دبع لاقي و) ريغصتلاب( هللا دمع نب صح رباح نع) ميحا دم ىأا ور ادعب هلق يطنناءافو سدلف 0 ةعاسدعب ىطمل ذ> ناكاذا ادحو هان 2ناىلوأنفامأ 5 اذكهموناب لا
 ىراخبلا ىفرباج نفذه هثيدحو ىر.وتناءدج نمآلا عاوسلا هلت دثيال تاحوبأ ل اوةءاسجو دي زئيةماسأو قحسانباهنعوام هريغو امون عىل اعتهّللا ىضر:رب ره ىفأو هدج نع ىورب كلام نب س ذأ نيهّلا دوب ءْنب صفح هناولّوالا باوصلاو



 ةغر زونأةقثونكل ةلاهح هيقفدحأولا دمعهدلو ىوسدمثءىو رامزازمملا ف ىهذلا لاو ورا :رعى أ نياىلومىذدحلا (نميأو)

 دانّطَلانوكسو نونلا تشب( ةرضذونأو) نالهد>و ىراخ+ ءلاجوخأدقوةلاهملا تفتن ادحاو: :عىورو قد :واذا ناطقا نما لاو

 ىلادخسن ىف عقو ىا الا فوعو وةداتةهنعو ديعس ىلأو سابع نا نعوال سرع ىلع ن ءىورت ىدأت دال 0 ااهمسأو ةمجعملا

 ىراقغ ا هتوهو ل يجهمساودحاوريغةرصبانأإ-ع أالوهفرعنالو ئاذهو ءاملا تك ةطقذت ,ةرصد ونأع ءاهشلاب زن" الا املاعتفقو

 قب ( برك ى أن يدم« سو) نكح انجلو ءاو) مءأامب .ةرباح نعت هلسدلو
 د ”و نادمدوهونوكسف

 ف ؟اطوهمةعنب ىموهو

 ديرأ(حلاصوبأو) هوو
 د_ةونامسا !ناوكذدي

 ىأ(هاو رو) مل"
 قيسوىزلاثيدس#ا

 ىرصمل اىأ ) نيا

 همساكوهو(تباثو)

 ىلأ نب وح. و)تباث
 ءاورو)هركذر(ةدحلط

 ا ىأ (عقانر-عنيان ع

 مالسعا نمهوهو هالوم

 (ةيحوبأو) نيعباتلا

 رسم نعىور وكلا

 نءىور ةي>ونأ كانهو
 )6 مك وبا ور و)ىل-ع

 هركذ قمس ىذلاوهو

 لصالا3 نيعص وما

 دادولفسأ نمةدحوف

 نوثب هنأ و دو هلههم
 ةوحعم داّضو ةدودقم

 ىداكادعا ل_كهو

 (كلادولاوبأو) ىاطنالاو
 انورىأ لادلاديدشت»

 راعوديعس أ نعإلامهالك مدقتملا تي دا

 حش ةخس ىو فرصنهوهورسك-ذ حم

 هانباهنعوةعاج وةشئاعو سابع نيأ» ودهن ::ءىورب ريخدتلاب( بيرك و 70

 183[ قوم نعانيد- >اولاد_.ءدلاو ىثدلا(نميأو) ةهدلدحل نورا عاش كلا ملهنامتاحا

 لمعذأ نمل وقنم نعأو هتجرتىف طاخنام> نبا ناو مالك هم ماع دقو هعر روبأهةنودقو وز

 ىقعتووةامهمءار ودع لادا نوت نول عشب رضنوأو)ةكربلاو ةيلومتلا مليضفتلا

 همساوةرضن ىأري_غةرض ولأاذ ! سدأو فن روش ةلمهمداصو ةدحوم:أمةرمصلا خلا صعب

 ة_عطق نب كلامنب رذ_:ملاهمسال والا: رضنونأو ىلا ظفالا هلاتاك ماج نعةداور هل سدأو لمح
 ناكونازمملا فةج رث هو نا_سأان راح هل جب رخأو هره_غو سامع نءةياور | ىرضتلاىدبعلا

 حتشت هئأب ناو هدجرت تمدقت فورعملا مامالا دعس( بهس 1انياو) ةئامو عسا ة نسون ةقن اد مضق

 (بي راد [تارملا هجرت هلوىفادمحلاةدحومءأن وةلههمءار وفاكب (بركى أن يديعسو) 0

 هتجرتتمدقتوناملاناوكذوهو(حلادونأو) سا+عنياىلومنيدشر نياوهو رغد مهناالا لدم
 حر تمرة دق و فان 1 هىرصبلا(نسحلاكلامنب سنن عءاودو)

 ةقثلامامالارعنباىلوممتادبعوبأ(عف انرعنبا نعد اود + ري قراسلا(ةحاط وأن وحس او)

 د دب 015 وةلمهملاءاهلا حدشب (ةيح و)ةشسسلا هلج أ [وةثاموو درع عبس ة نسف ور مدكعا

 رخآ ةديحوبأ مهو رعنبانعىورب بانح ىأدلاوة- ةثلامامالا قوكلا ىاك- ١١ ىده.ساوةيشحتلا

 واولاحّتمي( كادولاونأو) ابي رقءركذ قداسأا (ةرضنونأه او رو) نازي للا فه تجرتو ىلع ز عىورب
 0 ء)نازيملافةجرت هلوىلاكملا فوثنب ريد وهو فاكوفلأ مثةلمهملالادلاديدشتو

 هلج رخأة-25 وهو مئاهىنأىل م( راسعىنأني راع و) هنجرت رب م23 ل3 :وهنعىلاعت هللا ىددك ءردخلا

 دحأ ةقثلا ىفدملا جرعالارانيدنبةملسوهوةمجعم ىازو هل همءاح(مزاحوبأو سابعنبا نع)م سم

 دعس نب( لهسنيا) فلأوةددشمةدخو هاهم هدب ني:امهمنيسو نيعد( يور قلاع رخآ مالعالا

 (دعس نبل هسزع) نئلاباكأهلج رخأ ونيعسُتل اىلعداز دقو موه ةرمدع عضال ةنسوقونىدعاسلا

 ىملسالا(ديزنيا)ةامهمءار و ةملثمو فاككلا حقب( ريثكو ١ هريغو 4“ :ءاهنع ىور روك ذملا سابعوبأ

 تكلا و كدا س ل هنعريتك ةباوروهركذ قنا بلا( ب بلطلانع) نازي فة جرت هلو ىناللادةوبأ
 ىه-ةج 5 وةعدلا اهملاعوو رعماضقلا ىتاقهلادبع (هيب أن عددي رب ني هللا دبعو) ناهربلا هلاك سلا

 هنطنمظعل نط ونأهدننكو وبعك نيىنأ (هيبأ نءشفأنبا) لقط ريغدت ةغيدد (ليقطلاو )نازي ازيملا

 عذملانينح ثيدحن هب( اذهقهت ءىلاعت هلبا ىض ضر) ف نصملا صضايعوهو(لْضفلا وبأ ىداقل الاق)

 لهأه> رخ)هنامهريغو نيعداملاوهراحصلا نعهقرطة رثك نمد ركذاس لعدنأ ىف وعل( 0 هدح])

 ...١ ١ رس الاقل لدن اولا 11 6 حتت |

 (ةحصلا

 جرعالارانيد نءةماسو هو ىازلارممكد , (مزاح وأو سابع نبا نغ) رد 20 ياو رىأ مملاديدشنب( راع ىنأ نا
 هيبأنعىأ (ديعسن,لهسزء) امهالك ىدغا سلادعسنياىأ(لهسنبا)ةل_>وملادي دش (سابعو) مالعالادح[ ىئيدملا
 هيبأنع) اهملاعو ور ىذاقوهو (ةدب رب نهّللاد_بعو)ةعادو ىنأْن يا ىأ( بلطملا نع) ىل.الاوأ ىماسالاىأ (ديز زنبريثكو)
 ىضر) فنصملا ىأ (لضفلاوبأ ىذاقلالاق) بعك نبأ أ (هيبأن 00 معلن طب , ونأهتدنك امهمو :ريخصتلاب( ىلأ ني ليقطلاو

 له )هج 0 را رتاك ثيدحا دهةهنءىلاعتهنبإ



 ئأ(مهقمط نيعباتلا نم) عف رلا(مهريسغو) مهثالجان ءىأ (انرك ذ نم, ادضلا نمهأور و)ةقثلاو ظفحما بابرأن ءئأ ( ٌءدصلا

 (ددعلا ادهنودنءو)راتثالامدعلوأراض>ثسالا مدءاوأ راصتخالا ىأ(هرك دن نه ىلا] نيمضةم نيت رممهرذقوأ مهيلع دئاز

 هنأ ثيمهاىأ (بابلااذ وب ىتءانمل) ىطقل اىأ(ملعلاعقي)ددعلا اذهنودروةخسن ىفو روك ذملاددعلا اذه نملقأع مس و ىأ

 باوصلا ىلع هدابعن ءءانث نمىأاهفيفذةزو ءةدحوملادي د ثنب(تدثملا هللاو) هنايدب ىقاعتيأم عيج عجو
 ء(لصف)و
 جه انثدح) ب رغأةداعلا قرخفوبرقأ ةزحءملابابفوهف تاناو حلا نمةس رق
 ةهسسشسابملب بيسر”.
 ةباصصلا نمءاورو)ةحيهقلا ثدداحالا د داور مهمتك ى اومزعلا يذلا نيفنصملا نمت اقثلا ىأ(ةمصاا
 ىور ىلا لك نالةمجعملاداضلا ريكي( مهفعض نيعداتلا نم ءهريغ و) لصفلااذهىف (انرك ذم

 هرتأو ل هنصعرإ عقلا دنع ىةدتا ذه تمل عاذاف هرك د: ل نمىلا) ممتممضاذاف هل دفإك قرط نم هنع

 هةدمص ىقء:ولعلادج ونىأ(ملعلا عقي )هرك ذىذلا(ددعلا اده)ن ودب وةخ-ن ىو( نود)نء(و)

 هللاو) توه ياءىلاعت هللا ىلص ها زحعم نم(بابلا ادهي] د.ةنوهنممهاىأ( ىتتءانلل) هيفيكو

 باقل |!باقث مدعو تابثلا قيفوت ىأ هاا للبقةدحوملاد,د ثنو ةحوسفملا ئةم ومملامضن(تدثملا

 أطل ا دضوهو(باوصلا ىلع) هتدثيفنموثملاهدنع ىلعهللا نمةمعن
 اهتمقو وأاهعيجىأ(تادا#ارئاس )قطن وهقايتشاو عذسم |نيذح نم (ادهل-ثمو لصف) 8

 مم هراشا هنا لمتنا ذهو هل ثمدرو ىأر دةملعف ل ءافوأ دعب أم رعيخ عوفرم لثمو ك!حورالامدا#او

 ىخاقلا انثدح) هاوقبهيلاراشأاموهو ىراخبلاءاورشي دحديهثةءاوهريغو رجا مالك نم سام

 (طبارملانيدجم هللا دمعوب أ ىذاقلا انث دحإ) لاو هتج رثو هنارب مق: ( ىم ءءملا ىو .دعنيد# هللا دمعوبأ
 بهو ني ديع_فنبفا نبدة وهوداهلا ةينيروغُمااب ةماقالا ىهو ةطبارملا ن:ملعاقل مسا ةغيصد

 ىلادلاو بلهملا نم عمس مومل علا فان مناكوةثامعب رأو نيناممةن_ساهبايضاوة>.دملاب قوت ىرملا
 ىلابةرنكستلا قود رغص ىلأ نبا اوهل وعفملا ةغيصن باهملا اد( مساق ١ وأ ب لهملا انثدح)لاوامد ريغو

 انثدسح)لاقمدة:كديزوبأ(ىزورملاانثد-)لاومدقناك ىرفاغملا ظفاحلا فلخ نيد نيىلع
 دقوع_ىعل !بحاص(/ىراخيلا نم دح)لاوددلب مسا ىف نيّمغللا ىلعهتيسن نايبو هناي مدق:(ىرب رغلا

 ةخ_س قون عرولاةةثدلا ظفاحملا ىزنعلا ىمومونأ ىثملا ني دعو هو( ىنثملاني دم انثدح) لاو هنأيب مدقت

 ىيلىلوم قوكوهلب ماوعلانيربب زلاوش سلوهد 4م ىرمب ْرلار عنب ربي ْرلا ني هللا دمع نب دهم
 فدسوب وأق وكلا ىيدسلا ق>سانب سنو ني( لينا رسا ان دح) لاه ن يشتم وئالة

 رمل نيب اع ىلأ (روصنمنع)نازيملا فهتجرتوةثامونيتسونينث|ة:سىفونوةتسلا هلجرخأ ةقثلا

 (هللادبع نع هنايب مدقت سق نب( ةمقلعن ع)ىخنلاديزب نب( ميهاربا نع)ةفوكلاةءأن مىملسلا

 هل-ج(لكؤي وهو ماعطلا عسي: عمسن)ةباعتلا رشاعم( انك دقل)دوعمنباىأ (لاق) دوعسشلالا

 ىراخبلا باور عب (ةداورلاذهريغقو) !توهياعماعت هللا ىلصهننأ لوسر عمان أك |لاحىفىأ ةيلاح
 مل_بوهياع ىلاعت هللا لص هلا لوسر عم لك أنانك لاضبأ(دوعس نبا نع) ىذمرتل اهءاوروهو

 تال 2 وو رب بت ا 2 ب ار م عع جب

 ( ثافش ؟)

 ىه ىلا تانابنلاريغ نماهتلجوأ اهتيقب ىأ(تاداجنا رئاسىف هلعقو) عذملا نين نمرك ذامىأ(اذهلثمو)

 نيدحم هللاد وأ ىذاقلا ١
 ىو (ىميم:لا ىسع
 انثدح) د# نبا ةخن

 2-5 هلبادبعو بأ ىذاقلا

 ملا مضن(طبارملا نب
 هل نذاةد>وم ارعسكو
 انث)ىفارادلاور_عوبأ

 ماللاديدشتب (بلهملا

 ءاةلاونأ انث)ة-وتفملا
 (ىرساقلا نسا وأ ان

 امث) هد >وملارسكي
 (ىرب رفلا ان ىزورملا

 انث)رسكي وءاغلا عتب
 تحاص (ىراخبلا

 نيد هانت )

 نوتلاديدثي(ىنثملا

 ده ورأ انث ) ةحوتقملا

 ةبنريغصتلاب( ىريبزلا
 نيد« هناقددسجىلا
 سلوربب ْرل نيهللا دبع
 نب ريبْرلا نيادلو نسم
 ىومىفوكو هل, ماوعلا
 اس: رامرادنب لاودسأى بل

 ناكرخ [لاووهنم ظفحا
 انثلاق) رهدلا مودل

 سنوي نباىأ(ليثارسا
 ليعمسا ق>ساىلأن با

 دح[ قوكللاىينسلا

 ىحصلا

 وبأرمتعملان اىأ(روصنمنعإةّتسل اة_ءالا هلجرخأ هرمغو ىنبدملا نا هفعض وه هريغودجأ هقثو مالعالا

 نء)ىخنلادي زب نباىأ (مي-هاربا نع)نانايفاوةبعشهنعو سهو ندي زولثاو نأ نءىوربةفوكللا ةعأ نم ىملسلاب اع

 عمسن) لسو هيلع ىلاعتهنلأ ىلص هعمةءاحصلأريشعم ند ىأ (انكد قل لاه هنعىلاعت هللا ىذردوعسم نبا نع) س دق نبا ىأ( ةمسقلع
 قراوخو هوبنلا تامالعن هوهو ىراخبلاةءاور نمت أراك ىضاقلا هقاسدقا ذه ثيدحلاو ةيلاحة لج( لكوي وهو ماعطلا حميدسن
 قوىحيدلا لصأى و(دوعس«نبانءةياورلاءذهريغ ىفو) ىلحلا هرك ذ عيت ن ب لاقو تقانملا ف ىذمرتلاهج رخأد قو ةداعلا
 مسوءهيلعيل اعتهتلا ىلص هللا لوسر عم لك انانك ) ىذمرتلا ىفاك لافواضيأ هنعةبأور



 عمست نحو ماعطلا

 .ملست ىأ(ةحيد ست

 ةيلاحة لاو ماعطلا

 ةخسىو(سنألاقو)

 نيا ىوراك سن أ نعو
 دخأ)هخرات فرك ادع

 هيلعىلاهتهلاىلص ىلا

 ىأ( ىصح نماقك مسو

 نحبسق) فاودةراج>

 هللا ىلدهللالوسر دن ىف
 ىت> [سوهيلعملاعت
 ع حيدستل اك د

 اعضاو نوح ىأ(نوجبص
 ركيىأدي ىف ن-#ف
 هدعب ىأ (من حس

 اهفانيديأق) نسعتو.

 لثم( هل ثمىورو نحمس
 رذوأ) سنأ[تيدح

 ىلع (هنءىلاعت هللا ذر

 ىناريطلاو رازيلا اورام

 هنعىريملاو طسوالاق

 ن(ما)رذونأىأ(كذو)
 رع فك ىف نحجسس
 ىلاعت هللا ىدرن امثعو

 ةيصقلا لحل و(أمهته

 قو(ىلعلاف وز ةهددعتم

 3 )يل-ءنعو ل

 ىلص هللا لو_سر عم ةكمي

 مسوهيل عىلاعت هللا

1 

 نءناوىلاعت هلوق ىنعمناله,سن أ: باماذهوهللاناح.ههلوقىأ(هحيدست عمسن نو ماسعطلا |
 النكلو هلوقبهلبذت ةلدهش هنا ولاحما ناب اللاةلاناسلب ىيقح دست دمك عسمسالاْث

 قورخآ قى. رط ن ماض: راس نبا نعىذمرتلا هجرخأ نسح سيك ثددحوهو مهحيدست نوهقفت
 ىل 'ء«ن هللا ىل_صىذلل ةرجعماذهىفو مدقنإك ةديدعارار عقوهناوهرركن ىلع ليل دورخ ناك هلوق

 ريطلا قطنم مهفةزجعم نممظعأ ةزجعملاهذهو مهريغهعم- ملام اوعمسفا هيأدعأإ ةماركو ل_بوهيلع
 باكلا الا مس شلك نا ىطومسالروث:لاردلا ومال اوةالصااامهيلعدوادونامءللامملاو

 لالا ناسا,دن' الااولوأر هاظلا ل_هأوه.ى.ليالاعهّتلاهن زيت ءانعم عيدتلان ا مدسقتو راهو
 هدههّنلادجر فنصملا ذو نوعمستال ل ةء1ونوهةفتاللاةاذلو نيكرشلاباطخهولعجو ىرش لاك
 اللي وط مالك انهحارشلا صعبلو إ_سوهيلعىلاعت هللا لص هعم ناك هنان رص !نما مقاس ةياورلا

 مل_سوهيل عىلا ها هللا لص ىد#نل اذخأ )حران فرك اسمع نبا هحرخأ ثددح ىف( سنألاقو )همت لئاط

 مج( ىدح نم) فكءلمىأرد_ةمفاضمهيفليةوديلانطاب وهو فكءلاواعارادقمى'(امك
 عض و رهاظلا عض نم( مسوهياعىلاعت هللا ىلصهنلال وشراب قند>بسف]: :راحمل ا راغصىه و ةأصخ

 نهعضوىك (نوجسص مت حيد |ةعمس ىت> )هدي قةخسن قوةزجعم هنا ىلاةراشاو اميظعترمضملا

 ىأد؛ىف) ءاسااكتاعئاملا فهلصأو ليك-لا نمةريصلا |:دمصك ةيعصلا مارحالا فةعئاشمر اعمساوعو

 نهتوصءاقخ ىلا هراش|| :عمس ىتح هلوقىفو( نحمس ةاش يأ ىف) نهم د(مث)ةءلاحةلج( ن>بفركي

 نحبساذ هلوق ىنعموهتفالخىلاءاجياو هريغ ىلع هنعىلاعت هللا ىضر ركب ىلأ لضفىلعرهاظ لما دددذو
 ىذر( رذوبأ ل *هىورو )ىلوأ لوالاو اعادت ادا#لا نمن كيل سلا اوأ نوحيد.ت مسام هنا
 نوتارك ذو) هلوقىفانيالق ىدخلا عيد درج ىفةيلما اورازبااو ىومبلاو ىفارمطلاهاوز هةعىاعت هللا
 لاقى هيبلا لئالدؤرذىلأنعشي دل ااذه ظةلوامهنعىلاعتهللاىذر( نام عو ربع فك ىف بس
 ؛ تساح ىدهدمج 5 5 واخت منةغءافامأ اخآم ونهب ٌ رك لس وهيلع ىلاعت هلل اىل_صدت اول عش أت 1

 : ءاج مثلو هياعملاعت هللا لص هللا ل وسر نين عسل ج مث ملف هنعىلاعت هللا ىذ ر رك وأءاخ هيلا

 ملفنا ثعءاج مث هنءىلاعت هللا ىد رركب ىلأ ني 0ع جول ىفهنءئلاعت هللا ىذ ءرباطا#لا 2

 أن يععص ود نهذخافت اي دحعبسملسوهيلع ىلاعت هللا ىلصهللا ل وسر ىد» نيب 0 هر مع نمي نعساج و

 دي ىف نهعضو نهذخأ من سرف: نهعضو مل >نل | نين>5 اننح نه تعمس ىت> ند. سف هفك ىف

 متن سر ف نوعذو مث لحنلا نينحك اذينح ن هل ثعمس ىتح ن> .سفهنعىلاعتدنلا ىذر ركب ىلأ
 منح .رذن نهعضو مث ل>ذلا نينحك امدح نه تاعمس ىت> ندم رعد قنوعض و5نفوان»

 هللا لوترلاعذ نس رك نودصضو مهلحنلا نينحك اندن- نف تعمس5نامثعد قنهعضوق نفوانت

 سنأن ءاد:سمهخرات ف مساقلاونأ ظفاحلاهجرخأ | ذكهوةومنلا ةفالخمذه لو « اعل اعت هلل ا ىلص

 ْ و نه 2 هحت حسا فالح 5 رانيد»أق نهعض 2و منامثعد_عدهيفدا زوهنعهللا ىذدر

 مركوهنعملاعتهشاىذر ايلعركذي هنادي دحلا حرشلا ىقوهرخ آىلاالجر الجراند: أ ىق نهصساور
 ملهناب باحأو اضن أن _سحلا هنباك ةفيلخو هفءاقللاباصو صخم هريسغد» ىفاهحيدست ناك ن اؤدهج و
 هلام عمد :ءىلاعتهللا ىضرهماةمنيش الل ثمنا ىلعةئتغلا تكردأ هتفالخ نالوأ ةٌءارضاح نكي
 [|ىقامومريغة-ةنكي مهنارذنأهبا اورنالتددعت ةعقاولاهذ_هنارهاظلالوقأ « بقانملا نم

 ىلعمهعم ناكملا هبيلك ىلعوال_>رالجر هلو ةلةراحصلا نم ةعاجاهرمض> هنا ضني قبلا اور
 ثيد_>ىفهنعهللا ىذر( ىلع لاقو)الالقةءاهتفالخدا دما مدعىلاةراشا ا هيقوهنعىلاعت هللا ذر
 مل سو هيل ءىلاعت هللا ىل_صهللا لوسر عمةكمعانك ) ن_سحدن_.ب ىذ_هرتسلاو ىهدادلا هاو د|
 1 هت ع و ا تس م ع تح مج مسج سس عمم اج 277222222 755 ع عقم



 ىو راكر>>ئأ(ل>ال 2( رج ثدخ تن ىفو(ةرجشإ) ههج وامىأ(هلبقتسااف) اهنا رطأوا#اهجّىأ(اهيحاون ضءبىلا جرش
 مل-توهي ءاع ىلاعت هللا ىل ]صده ىذت ,اماذهو 00 نسح د نسي ىذمرتاوييرادلاءاور(هتالوسرايتليلع مافيا 1لانالا)

 (هللالو سرابْتلي اءمالا ١ امهمدحاو لك ( هللاوالا لم الو) ماس رقدهح ودل اةمؤتعقو ىأ

 5 هج هد ءةناك هنار هاا نك لو اههننب مزالمال هالو ةاي>هءم نكي لناواقطن < ةىلاعت هللا ىلخ نان

 مل وميلعيلاعت هللا قص ميلقلانيمط ومنا اءدب فن اكىلاعت هللا هجر ىدسا نبا هلاقأك اذهواضنأ
 ىلصدهث :ع) هنعىلاعت هسا ىضر( ةرمسن رياح ن ءو) هنوعدلمهتباح ءاحاوهذعد هل ىلخ ادارقناب هلارعشدتو

 لوةيىأ(ىل- عسا اك ةكعا رجح ف رعالىفا] مها وره ثد دح ىف( لسوء عيلاعت هلا

 ناتادئتسملا3 ىور هريغو ليلا لاقدقف(دوسالار جحلا هنا ليق)ءوكو هللا لوسر اب كيم ماللا

 ل ىف ةكعن الاىلا فورعمهناو هر غرجح هنا لوقدقوروث أ اوهاذهودوسالارج اوهرجح | ذه
 ىلاعت هللا ل ص بن !| ىلع ملمس ناك ىذلاهنانولو#ةءون , الادب نوكر بشي سانلاو ىذرملا فاوز هللاقي

 ه-عم لاما انرخسانا هلوقىف مال_بلاوةال_دكلاه. هيدا زق نممظعأ ةزجعملا هذهو مللوهيلع 1

 هل-ةدهعب لهنالام_مممظعأ ماعطلا عيدستو هتمأ ن مودا اأن نمد ق وهذ , خس ملا هنال ن حست :

 رح>هناو هياصاخاناش هل نا ىلا ةراشأد ريكذتو نامهديك انو عوشخلاو ع وضل ا,تةصودقلابحاو
 ىلاعت هللاىل_دوهودحاورد> ركذ فة: ةلااملاةءال ةدوسألا رجح ايرسفاذإو:راجحلارث اسك سل

 امعىلاعتهللا ىذر(ةشئاعز ءو) هلوةبهيلاراشأ مهيلعإ- دالارحشالورح< رمال اك ملسو هي هلع

 هياع(لب رهسد> ىو دام ةساال] :دم_تمقرازباا اورع.م ص ثم .دح ل تومياعلاس تالا ١

 ماللالاقالارحشالو رجح مأال) ترصىأ (تاعجتةلاسرلاب) ىلاتأو ىلع زنىأ مال_.تاوةالصلا
 رشدلاو راكم ,فيكر جملا همر قب رمأوه ةلاسر موم_لاهنأ وانمطنو لاقي رشت (هللالوسرا,كيلع

 تا صءللالوسر نكي ل) وهيبلا» أاورشد .دح ىقه:ءىلاعت هللا ىذر( هللا دبع نب رااح نءو)

 ةئيهىل -عضرالا سس مىت>ض فدا ىأ( هلدج_سالا رجشالو رجحت رمز هتفع١ادتبا ىف( سو هيلع ا

 هياعمد الةكثاللات دج اا ركستو هلاميظءتومل_سوهسيلعىلا_هت هللا ىلص هلاعض | ون دوجسلا
 دي عامسلا ىلع لوا ذهورشدلا نم عمت -ءاء|ىلاعت وهناح٠ .تدلل ا ريغل دو>لا اومالسل اومالصلا

 الفىأرلا لمة نملاةءالءلشمو قب اسلا ثيدحتاىفدب< رصتادروايك ملسو هع ىلاعت هللا ىلص

 هللا ىل_ص هعمور و ورع لاح ىف كلذدهاش ىوارلان المت وف ثكلا باب نم عمنا لاقي نا ىلاةحاح

 نءيىلا_عتهللاهجر قويملاهاو و ,ر ىذلا هذعىلاعت هللا ىذر( سابعلا ثددح ىو مللسو هيل ءىلاسعت

 هناد_قرك ذىذلا ثيدحلا ىاهنعىلا تملا ىذر سابعللريمضلا(هيلعلمتشاذا) ىدءالاديسأ

 هللا ديبعو هللا ذمعمهو(هيخبو) هلءادر ىف( مل_بوهنيل عىلاعت هللا ىلص) همض ىأ لمتشاتق
 رازالاةءالملالل_.ةوةف>املاورازالا ىهوءاهو هدو ثةزمه ومالوةمومضم مع( ةءالع) منو لضفلاو

 ىأ (مهاعدو) ط»رو *المع_#لاو نيةامهمءاطوءاربةطي رىونزهدحاو«ةشهلناك نافناتةثهل ىذلا

 نممهعنما! ةراعتساوزا كو هقهبحدت وزوسلل عنجامزع تلا (راسلا سيدا اخ .دب و رسانعل]

 ىقزود اا دعب همش متهرتسرد صم نيسل | - وهوا هباذعلا بجوباس باك. ةرآ نءورانللمهوخد

 (ةرجش)ةلبقتسا فخ د ىفو (هلءةثا خلا يح اون ضءدىلا ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص جرف
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 ىنلا)هعىلعىأ(هيلعل مما اذا)اضي أ[ ىييبلا»او رام ىلع (سابعلا ثددح ىقو)ةلبق لعمال لاهيلعمد" ال

 لوي ىأ ( ىلع لسن ناك ةكما ارجح)ن" الا ب1

 لوسراب كيلع مالسلا
 هنألق) مل-ههاورهتلا

 هناليقو(دوسالار جحا

 هيلالامو ماكت الارجح

 رجح هنا لاو ىساقلا

 رادل لب |ةللارادحال ىدملا

 ىود ىليهلالاةر كى نأإ|
 نأ تادئتسمللاضغق

 ىلا ه:هللاىذر ةشئاع

 ىنلالاةتلافاهااسمع
 لسوميل «ىلاهتهنلا ىلص
 ل رغد قلبنا

 منش( راال) ترش

 ديد_ثنو مم مدو زو

 رج )رو رلانم ءار
 هة>--ذ لو( رجاش الو[:

 ىلع ر حش مد قتب ةح يفك

 ريدتقرهظالاوهورح>

 كياعمالسلالاقالا)
 نبرباحنعو هلبا لو سراب
 (هنءهللا ىذرهللادمع

 نكيمل) قبلا هاوراك
 هيلعملا_هتهتلا ىلص

 رجشالورجكر ب مسو
 داقناىأ (هلددسالا

 مالسا اود هلعضاونو

 مارك الاوةيدحتلادود>سوأ

 هيلع فسوب ةوخاك

 ةك:اللاكوأ هلمالسلا

 ىلاعت هللا ىل-ص
 ةعطقةقمدحاااك هل ءرةدودم فلان مالوةمووضم م ى(ةءالع) مثقو لضفل او هللا دم+ .ءوهللادبع مهوهع ىنبىأ( هدب ىلعو م-وهياع

 سامعلل يأ )م يصيب هم هلأ ىف جربو دصمييلا حران لايم



 لد :ددْنب(ثنماف) هذه ءالعم هاراىرتسكر انلا نم مهرتسافهوثب ءالؤو وىأودصوى ع عاده ررالاقن "اك ( هنءالقم هارارتسك)

 ةفكسا)نيمآ ةملكب ؛تماكتىأ م ا عج (ثدبلاط5ُ او-و)هتدتع ىأع ءاقلادب دشتو فاكس !اوةزمهامض ب الا بم

 ىأرادخلا ىنعنط' 3
 نامل دا لل

 نيمآ) هيحاو عج

 ادك اناماررك (نيمآ

 أر ركم هعوقولارب رقم وأ
 ةعكسالا نملكرامتعا وأ

 دملاب نيمآو طئاوحلاو

 حدقلا ىلع ىدممدعت و

 لعقاوأ تبجتساهأنعمو

 متاخ ا د دح قو

 (رفعج نعو) نيملاعل انر

 د#نيا) قداصلاىأ

 رقامل اد« ىأ(هيب ٌآ نع

 نيىلع نيدياعلا نيز نبا
 هللا ىذر ىلع ني نيسحلا
 ىنلا ضرعإ مهمه ىلاعت
 يع هللا ىلص
 ىأ( قبطي ) ليريج(اناق
 هدك) ري غوأ فعس نم
 ن-مىأ (تنعوزامر
 ةتاوأايثدلادك اوق

 هللا ىل د ىرنلاهنملكاف)

 نهىأ( مل وهمأع ىلاعت

 امهم لكن وأ امهعوم
 (عبسف) اموةبط نهوأ
 هلك ادنعقمطلا فام ىأ
 هاورنمردألىكدلا لاق

 فصملاهاو رهنا وكي تلق

 نيثد_غارباكأنموهو
 لصأ هل ثددحلا ناالولو
 [ىفالطسقلالاقاذلو هرك ذاك

 ١ ىداقلا هركذ_هاوملاىق

 ه2 01 ءاعشلا قي صانع

 نم4-هيدل تدلوام

 و> واول سغافةالصألا| ١

 ىدل كالا

 فلخا متءأس كب هدعو نارب ذل ىلع ونأ لاقو

 ندع مأهزار اطناعىف له «# ن «جسنوءاسكلا|ذهن ملغ ارع نم

 نزع 2تلاراطمأو ته 03 ةردو ير كل« تقو ىالو

 نس> رمأ هلل ذب نع نضلاف 00 د عدي لل كولا ا مأ

 | اذ

 ىراختلاو يب ع هدر صدر نست أنو / ىر 0

 لكافإالوأ: ؟ افامهنوك نعش >لاك هيلا

35 0 
 2 راهم ته

 هون ءالؤهو دأو:دوى .عاذ_هيرايلافذا(هنءالعمهأبأ) ل-سودد ءاعىلاعت هللا ىلص (هرتسك )هلوق

 نيمآ تللق أن ونلاوةدشملا باو ةزممل يشب( تنم ذه ىنالومهابارتسكرا: 10
 ةودتمس اووف اكل اوضَو درع لاو شل نر سوةزمطا مضل( ب ايلا ةقكسأ)هئاعدةءاحتسالاب 1ط

 ىأهن 3 ةفكس أ[ ىلعةعمذلا تعقوزاحملان هوباملان ملخادلاو رافال موءاهوذ-وك 2

 فو أح عج ل 42 نمدهاشلا ل<ادهو ل قسالاهنفج

 فما ىنععرم أ لعق مسأ مساو اوه(نيمآنيمآ )هيحاوت ونوهمتا اوديهطي مغ اهنا هي أو رعم

 نورد شتاوي فلي مها ديد تواعرصن ىور ومملا فيفختوةزمملادماهرهش

 ىأ عد ز وتلا ىلءاناورب رك ولولا ىعمهنمضتل د هالوأنيمآت لاو ىأرد1لوهعماما نيمآ
 لاقللاةيةةواديك ان نيمآهلوقر رك اههمدحاو لكنا لد“ م اواو نممآ ةفكسالا ت 5

 فرامتال ل ضغلاانأاب س ابعلل لاقهنا هيو ىويملا لث الدقهمامتب ثددحلا اذهوهلمم نءلفغ د قذا

 لاةفريخ اولا ممحبص[ ف يك لاقمهانأا هلق هورظنافةجاح 5: ىل نافّك يت 1ىدكشنب ةلوشب ون 5

 مهرت_تاقدونب ءالؤهو أو نصو ىع اذهبراي لاقو هنءالمىفهعممههمف او عم“ هحافاويراقت اونراقت

 ةمالارع> هللا دمعو لضُفلا ةعبساو ناك مهنا محنىلأ ؟لئالد قوهللا هجر فنصملاو رد لاو الا 2

 ىلالفا هللادمعلو د ميكو مهتخ أه .ةمح مو لم ما ايسر هلام

 لذفلامأنطبنم همسك « لهسوأ هملعن لح « لدغ
 0/1 0 رأا امتاخو 3 ليلا نوال نا مع لهكو 6-0 نما مركأ

 سوهوأع ىلاعت هّنبا ىلص ىنذلا عج وهومدعتملاةلهاب !اىقءا ا لا لهأ ثيدح ةدقلاءذه لثمو

 لد مجنالاةيو هلءاس ا 4 وةمطافوىلعو سو هيل عهللا ىلد ىذلا مهو هند 3 ؛لهأن مة[

 كإهو ٌّط هر ةسسجلا وب كلقلا, تكرم لضفأ ليقاكمهعمناك مالسلاو ةالصا|هماع

 ءاسكلال”الوحهيناسك 4 اقدلا ءاسك نا ىلذاعأ

 ىقدوهعملاو هيهمشملا نممظعأ |: ههمشملان اهيلعلاةءالقدهاشملا 0-0-0 م اذهو

 دجأمل ى طولا لاو نيدباعلا نيز نير قام لادم ( هم 9 نءدج نيرفعج نعو) لقاك 2 ثلا

 هللا لح ى | ضرع هيلعملا عن هللا هجر فذصملا عالط| ىفاني الف ةروهشملا ى عل ثد ,دحلاستكىفاذه

 نما ناةغللاق روك ذاا(بنعونامرهيق قبطي مال_لاوةالصل اهي لعل ربج ءانافلسو هيل عىلاعت

 تار-منمهنوكوةنحلا تار نمام-منارهاظااو هنأيهىلعهنالا زا ءاعولاانهه.دارملاوءاطغلا ىنع“
 د ءالءاداهاك أ هلوقل نفي ملةرخ ”الا نمناكول هناوأ. :دلا

 ىلا ةاذاىلاعت هلوقك لكالادءبالهديب هاوأنهذا هنم لكالاداراف ىأ ( حم-ةلسو هيلعهللا ىلصهنم
 اذا ءلصف ءادوقعنلاين زلال يسيل اولا حار كذب . الا كد

 دج ءاور ثيدخ ف ه-ذعىلاعت هللا ىضر كلام نب( سنأ نءو)اةلطم هلحورالامو هودا جلا عمدرك ذ

 رسعو قيدصلا ركب وبأو ل و2 كا»:دنناىفص ىلا دعص) ةجامنبأو ىذمرت تست ىبأ ظفاحتادبع هسنع
 ل

 ظ



 نمد_ءتراو مهتديهنمبرططا ىأ ملا عاقب( مهب ف جرف)ةنيدملا برق مظل دج وهو نية مض:(أدحأ مهنع هللا ىذر نامثعو
 ئأ(ناد.و_ثو)ةقادصلات وبث ىف غلام ىأ ( قبدص وزةوبدلا تبث ىا(ىنتيلعاءاو) دحأ اب ىأ (دحأ تدث الاف ) ءمتدشخ

 قدو+ومريغ وهو هل جربه رضغ مهب فج رف هلوقد »د ىحندلا ل صأ ىف عقووهداعلابةمع 2# 1ندح هلزنءو:داهشلاةترعىف نايا“

 ىو راملثمىأ(هلثمو) 56 ليصقتللوأ ةءحاصالو اولاك ىهفد ههشوأ قددصوأ ىنا هللا لصأ ىو ةرمتعملا خنلا

 نسكب (ءازسؤةريرهى أ || كنيدللا ب رقي ف ورعم لبج وهو:ريو رض هنيكت نأ ل قوهيناث نك. دقونيةمضب (ادحأ نامثعو نءزيعر ردا نسا ا حسب اة عب
 فريضة مءارلاد_موءامملا || ة-ةحاىف نوكيسهناريسخأو هيحضوانبحي ل مجدنا هيف سو هياعىلا عت هللا ىلص هللالوسر لاقدقو
 هي و اع ه.اعىلاعت هزنا ىل_ص ه*.اهلاماهبارططاوبرطضاوةدي دش ةكرح كرت ىأ(مج) لل. لا( فجرف)

 هاذلاراسن ىلع ةكءلمح نمدهرخ آ1مضب (دحأتدثالاقذ) هياعمهدوعصدنعتقفنا هلْ هناوأ ىلاعت هللا نمهفو و أ لو

 0 (داز ا ىلا 3 | رداهيف هللا اخ دقوةكرحلا مدع وتابثلاب وهياعىلا عت هلنا ىلص» .رمأةدحأاب ىأنب ونهرغ

 امعمىأ(هسعم)ةرب ره راهو :نوكي ناىنبذيىأ ثيدسحملا ادهىف دهاشلال_هوهوهربأل ةتماوهمالك مهفذا:ايحو
 هلوقىأ(ىل-عو) وذ (ىف كيلءاماف) لاقا ذافم_ميلع شو ثلا بارططالا مدعىنبني نمك.اعالعز مفرشل نوكسو

 كلبتامىلعفطءلان لو || ىعب(نا دو هسنعيل اهتهللا ىذر ركبابأ ىعن( ىتدصو) ملسوهيل ءىلاعت هللا ىلص ه سفن ىنعي
 ىلع4_عموىو رىعملاو 0 ذك :الام معها ى فيصنمل لاقو دارقالابديهشومهضعنهاو رو قالك اماطظالة وام ومالام مع هللا ىذدرنامثعو رمع
 لاقوربب رلا وة ءلطو) |!" راع ىلاعت هللا لصدنا ىور ومفالىعحارشلا لكو هلمجوالواراصةقاواراصتنخاةداهشل ابنا
 قددصوأ ىن كيل ءاماق هريرهىأن ع) مسمهاورامدحأ ىف ىذلا ثيدحلا لمىأ (هلثمو) اهيمضكرىأهلج رهن رضإسو
 ةناو رؤو(ديهوأ فورعرب بارما رصلا وثدنأتلاو ربك ذمْلاَو رصقلاودملا(ءارع ىهتعىلاعتهللا ىضر
 لدب صاقو ىنأنبادعسو 2 رك ذنم مد ةنأم ىلع هباو رلاهذسهىف(دا | و)هيلعمالكلا مدةئ دقو ةكمنملايمأ ةثالث ىلع
 ماعاهعارسن ىنكيلعامناتدثألاةفقأ_اميفةءاورلاءذ_ههتايسدنعىلاعتهّللاهجر ف:صالاربعا عب و يسقتلل ل ل ءاذما . .كس لات د دل ىعمانهوأ (ديهشوأ قيدصوأ ىنكيلءاماف) هباو رلاءذهىف(لاقو) ىلع لديهنعيلاعتدهنلا الع ىذر صاقو ىلأن يدعس باو رو ( ريبزلاو ةحاطو ىلع هعمو) مهنعىلاعت هللا ىضر ركب أونا هثعو

 3 1 ضاق الا 1 3 7 5 5 . . .

 0 0 و0- - فاشخاو رادلامو لّدق نامثعو رذاكلا |ةريغملا مالغةولول ونأ هل ةةهنعىلاعت هللا ىذر رعنالاةاطم قع 7 )|. , || هلظلودةللاد.هشاابودحاولا قوفام لم ثاملذبدارأوهماهءلع مالكا ىتأي وديهشو ىندصو

 ا كي 2 ىداوب لة ةهنعىلاعت هللا ىضر ريبزلاو ىشلا ىح راخلامجام نبا هلّثق هنعىلاعت هللا ىذر ىلعو هلئاقىف

 ىذلا ىلا 7 | ءادهش مهفاملط اول ةمهلكف هلة ةفمهسهراصأف سانلا لزتعاهنعملاعت هللا ىذرةحاطواماظ عابسلا

 7 1 . ه)د أ ل_بمعاو راكمرخ آىلاءارحأ هاو أ ءارح نكسالاق مو هياعىلاعت هللا ىلص هنا ىو رداكحو ةيقح

 ل ا 1 0 ىلاعت هلا ىذرةريره فأن عىذ-_هرتلاو-هداو ر ىذلا(ربخماو) قأيسإك ادعسرك ذيل ىذمرتلاو
 يا نامةع(لاق) ه:ءىلاعت هللا ىذر نافع نب(نامثع نعاضب[ءارحىف) ىلا فاو ىذمرتلاهاو رهنع

 ع 8 مب ْ أ (نورلادبع) نامثعةءاور ىف(داز وم.يفانأ هبات أن مةريشع هعمو)ةءاورلاءذه ىف هنعىلاعت هللا ىذر ؛ةايلا فرم نان اودف ---6 .
 ع 0 3 .٠ . - - 2 - .٠

 0 كا(0ل8 || لقت نب ور عنا (اضيادب زنيديعس) ةجامنباواسنلاوىذمرتلاودوادوأءاور رخآ (ثيدح ه-ءمونامثع ىأ(لاق 37 1 : 3 8ث, 9. :
 9 25 1 1 2 1 وهو ىملسأ ىراصنأد» زنيديعسةباحصل | ىقونامثع ثددح ل ثمىأ ( هلثم)ةرمشدملا# *ءلادحأ

 ناىأ ( 4 ىق(ىوردقو) مس: (هسفندازوةر ةء)اضنأ هءاورل هد_هىف(رك ذو) هاو هل ف رعدالهنالا د هربغ نامثع يا/تازوبدخ| 0 ل

 2 حط |(“ رقه: طنيح) لسوهيلءهّنلا لص( هنأ) ا:هىطو لا هدخ_:لوريسلا ىقروك ذملاةرجهلا ثيدح

 ٠.1 حا اا ا اج وس ااا م ها اح كي

 (نينثالا) ادد_.ثمر دك .ةمضبىلوالاو ردك عشفب ( تدسنو) نام :ءىأ لاقوة: ىفو (لاق) ص اقوى نياوهو(ادعسسو)

 لثمىأ (هلةماضيأ) هجام نياو ىناسذ او هح 2وىذمرتلاودوادونأهاوراكىأ (ديزنيديعس ثيدحىفو) ريبزلاوةداطامهاعل

 ةرسلا نمةرجهلا ثيدحيفىأل وهلا ةغيص :(ىو ردقو) مييفاهرك ذىأهسفنديعسىأ(داز وةرشعرك ذو)هلبتىو رماربخما

 شيرت تبطي )إ وميلعلل»:تالس تلاع (هن)



 هر

 .لمج هناروهشلاو ىققنافورعملمجة.اهملا قو سومالا قام ىلعةاكس :رهاظب لب مساةد> وأ رسسكو ةثاثملا حاقب (رعمت هل لاق

 00 ل منا 1 0 د يب عل غىلابهاذلار اسن ىلع فيلا د بمةلامق ىعيظع

 ١6 3 :عىلع ةغادزملاب مانع لمج ىزاجحلا

 0 هعااادح

 فاخأىنان) ىنءلزناىأ
 ىرهظىبع كلواتةينا

 ىأ (ىلاءتهللا ىبذعيق

 ىتوذرالا اذهةدهاشمب
 ىملعقلا اذه لمتو
 ىأ (ىلا ءارح لاةف)

 ىلا دعسصاو 3

 لوشران) دل عفتراو

 ابلاغ فول ناكو( هللا
 ءارح ىلعءاجرل أوريست ىلع
 ىنلانار؟نباىورو)
 وةياع ىلاعت هللا لص

 امو) رمئملاىلع ىأ (أرق
 (هردق ى>هللااو ردق

 ق--خ هومظء امو ىأ
 قده ود رعاموأ هنوظع

 كك رش هلمهاع د هقرعم

 هابامهقصوو هتيهولأق

 هس ؛ ونار ق 1 ل اع

 ىلدونلاىأ(لاقث)
 2 مسوميلعلاع نا

 دكني (هسقن 0
 6 ذي ىأ ميا
 فرشلاودحملا ف_صوي

 32 مك ىور وةمظعلاو

 ة>_سىاذك (لوقي)

 رابح اانأ) ةيلاحةإ وهو

 تابتانعقرلاب( رابح انأ

 ريس ىذلاوهوراركتلا

 دارأام ذو ىل_ءدامعلا

 رامكل ا انأ زاجل لاةتافصلا حر 9 !١تاذلا ماظعلا ىأ (رم 53 !اانأ)ءالبلا نعءان ةلابمهرهقي و

 001 ل ا م ا ا

 ةياوبتموددحو موك _-وةفمةءل معاش ب(ريمت لان مهبط نمهفلخاواسرأوا ارحاهمح وجر فاح

 اريمت ىمست رخآ لايجمهوىم مىلا_هاذلا راس نءةفلدز ماب ل-ة> ةلمهمءاروةنك امهم“ 22 :انممو

 لورا , طبشأ) هل هاوار هدازعتا هس ناكل جر ءايرومهلانماربس ىهسوةب اك اهلك

 ىلاهنملوزنلاو طومملاد رمأ لل عمش مهنع هن ىف :ةحرنآ ناكمىلابهذاو ىرهظ ىلع نهلزنا ىأ (هللا

 ةلولةقي لع فوطعم بصنلاب (هللاىبذ_ءيفىرهظ ىلع كول تينا ىناخأ ىاف) هلوقي رخ 1ناكم
 هنماشغ ناك هرثس ناك هواك سل ةياضالع عالة الر 1 :لهنالإ ه5 تحس ناذعلا فاخاماو

 [كمظ ءلارعالا اذه ل ثم هيفعق 3 ىذلا ناكلا ىلع هللا ت ضغهرهظ ىلء ل“ ةزاةالز أ راذعلاه ب قدس

 ا ارو تنور رو ورزاور زالوا تال ةباكتس فيك هنالاق الو ادو *ضرأ ىلع بطغ

 مدقتاك ل بج مسا(« ارحهللاقف) لقاك افهح والىتاات العلا نءهدوكوهي ءلعهقسأت : و هنزح ىعع

 هنالءالذ هللاقو لبقأى .«أب لعق مءاوهوأىلات ؛اءريد_ةنهحو ا الا

 ل لات لحم هتمالطم نعممامكلذ و وهقوحف رغشسا 0 هلوشن ناىلعد رد ناهننادمحلا

 ىور و)ةرجفلاد- زعدم5 :ىتخاىذلاروثراخملا سوه :!«ىلاعتهللاىلصههجوتلبقاذهناكوملسو || 7

 نا)هظفابدجأه او روهفة_ملاهرك ذاموهد:سمقدجأو ا دلأو تمهاور ثيدح ىف( رعبا

 همظعت قد>هومظءام ىأ(مردق قد هللا و ردقأمو) هنآ (رع نما ىلعأرق لهوهم .لعىلاعت هللإ ىلص ىنذلا

 ىلع ةمايقلاموتاومسلا كس عملا ناد ام ه!لاقدو ديلا رابحأض عب نا ليقهتذ .ةرعم قحهوذر عار

 عبصأ لءقلار ءاسوع دبصأ لعىر 0 مص ىلع نيضرالاو ع+ 0

 هب , الا هيا و ردتامو ار: كنيس والا ةءدصت وهم !ءىلاعتهّناهصتحضفهشلانأ كلان لوقي و

 وهو عباصأ تاذةيقرةحادد :هللزاهمهوتلهتلاقاراك:|هنا ىلإ طخ |لاؤو ىذمرتلا عماح فهن :مودو

 (ملقت رابملاذجإ هن الاىلتامدعب ملسوهيلعىلاعتهللا لص ىنلاىأ(لاق )لاقاذلو هل هاع هزم

 نآرقال ةقفاومرا» 4 رك ذولي اءانثلاود#ا نمةلوهملاءاأ اب دم ىور وهتاذمْرم .ومظعي ىأ

 ىدع سفنلا قالطازاوج ىلع يلد هيفو ىونااو رمالاذوقنو رهقلاوهوربملا نمت أمم .صوهدأر

 ى.فن ام لعت هلوقليبقن هساواضأ[نآرقلاىفدروايك ةلك ثلا قد رطب ناك «لناوهللاىلع تاذلا |[
 اتاذهومهو دقفاةاطمكلذ طرغشا نمورخآ قالطا هنالَ اك اشماهرق طرخ شد هناقل ست قام لعأالو

 لاماذلف هناذهنك لعمدابعلاةيةوتهئابريك مظعتن الا نمهدوصقالاى :ءنءال_ ضقلا ٠ نمريشك 1

 رطءاعهتمظعيف ىلاءاملا ىأ (لاءتملاريبكللا انأ) لب وهملاوديك ا (رام 4ك١انأ رام كاانأ 0

 مرام نع ءرمملا ىلعالا ىلعل ريكا ل- لما انأىأزئاح وهوفقولا كتم تدخل لرغلا

 ىأ( رب :لا فجرف)هتاذمظءومردةةلالحل ,ئةةضيقلاوديلاو عسبصال آن هرك ذامزاىلاةراش اهو 5و

 نرخيل)ارضاح ن اكن هلافىأ (انأق ىحا) لو د كن نا رسا أهم“ 00

 اذ_هورينملا د_مئيلوأ هيلع نمرينملابارطضاةد نم لو هيلعىلاعت هللا لص ى لا عقم !ىأ (هنع

 وهودكر تو همالكربن لا مهفو هل ل_.لا طن ءلل_بودسي لع ىلاعت هللا ىلص هتازجعمن مه .ةامو

 لوى

 امس نم اَمَهَو ةءناكملاونامزلاب اعمل انع هربملا ناكل |ع-يفرلاوهولاعتملا ىأ (لاعتملا) نيدرمىورب وريبكلاانأو ن نيد رع

 ماللا مسي (نرخيلانلت ى>) هتديهوهللا ةمءلكلذوادب دشأنار طضابرطضا ىأ(رب :لا فح رف)ناصقنلا تأ اهضونأك د

 روسنا نع ىأ (هنع) لسوميل ءىلا_هتدتلا لصهّلالوشر نطةل ىأن وذل وءارلادي كش 4 ةيدعملاع اهلا ميكوءأيلاو أو



 نو ىحمدلا رك ذهناردسج ىلع ىأ(تببلا لوح ناكلا) ىويبلاو راريلاهاوراك (اممعىلا عت هللا ىذر سابع نعو)
 ركب و ليقسوماقلا ىفام ىلعءارلا تب( صاصرلاب)ةرمتسمىأ هدد كملاوأ ةففنغلاةدحوملا عشب (لجرالاةتيثم مند هئامئانو

 اهيؤاهريمشب 0 وصنمثدبلا لوحة فئاكتاراج> ىلع ةعوضوم مانصالا ن وكت نأ دعبيالوتدبلاراجحأ نمىأ (ةراج#ل ا ىف)

 املف) لاق هنار هنعىأ هو ىلعي وأ ا/اآ ىور وىكدلالاةاض»[هقوفوتسبلا لخاد مانصالا تناكاذكو صاصرلاب

 هللا لصةهللا]لو رلخد د77 ب7ب7بب7بب7_ب_ب؟ٍيببب 77777 سلا

 ولو 1 2ار._ماىإ || لآ سب رقاهذذتا( متصةئامثاةونوس) حفلا لبقو ةيلهاحجما ىف( تدبلا لوح ناك) اضيأدوعس#
 اموةعكل الع قلطب || ضرالا ف تنكمواهلجرأ تدق ىأ(ةراجملا ف صاصرلاب ل رالا ةسرثم) هللا نود نما ودعي
 ماع) 4:92 |نم وح 3 8 4 9 34 . فى 2 ةءقلا ٠مل و | ءارلا تقي ىرهو لا لاق فو رعم صاصرلاواهناكم نم لو زتو طال ى>ابياعل عج صاصرب
 ١ ريشك ىئدر واهقوثالةبعكلا لوح مانصالا نوكو ةماعلا نم ن4 همضكه رسسكف ىدهتنا» ؟:ةماعلاو

 0 ماعإ ةفرشملا ةكمدج_هىأ (دجملا ل توهيلعىلاعت سلا ص هللا لوسر ل خداملغ) تايأورلا نم
 ريشا) عرش كل( لتحل أ وا ئآاهيلاءديف) تناكاصعو(بيضقبريسشب) قفطو عرشىأ(لهج)ةكمعتفىأ(حتفلا
 7 5 7 .و هيلعىلاعت هللا لص ههاركتسالهيدضةت؛الوهد ب (اهسميالو) ريشي ىلعتمابملاوةروك ذملا مانصالا
 فيراظدو وأ فد“ أ 1 تاه لعاف نمالريشب لءاف نملاح(لوقي ولا كهعفد:دشب اهطو ةسنا مهوناه صول هنالوأل
 بضق ن ءلاح (هديف) ؛هدّصضلطابلاو مال-الاوديحوتلا ىقحلاو (هن' الالطابلا ىهز وقحاءاح) الئاوىأ ف اكتب زاحناو

 لاوريشي ىاعتم(اعلا) | 1 1 : : '
 وهامىأ( م دهج وىلا) سس ضةلا(راشأاخ) تد>رخمسفن تقهزو هلالحمضاو هلاوز هقوهزو

 هلوك ىلع ىنعمماللاوءاغق ىلع ىأ (ءاغقل) اطقاسرخ( عقوالا) هل لب اقمهجوةروص ىلع
 11 لاحالا لاوحالا نملاحىف ىأ ل او>الا معأ ن مغ رقم ءانثئسالاو © مغللو نيد للاعب رصرخو ©
 8 7 5 3 0 مندل نماهيلا ٍلسو هيلعىلاءتدّتلا ىلصراشأ ةهجىأىأ (ههجول عقوالا ءاغقل) راشأ (الو) هطونقس
 تاكد 222 أ وهوهجولا لب اماغَملاواهلك تطق سذا مثاق(منصاهنم قدام) واهلك تطةس( ىت>))|هلب اقم ىلع عقو

 ىلاعتهّنلا ىل_ص هتراثاب اهلك تطةساهنا لداحا ور و رض هنأ لوقو ةقيعض ةغل ىفهدم عمسو روصقم
 دوعد لي ةوبسدضقب ليقو سوقب ليقوهديبراشأ ليقف تاياورلا تفلتخاواهميناربغ نمل -وهياع
 ىد>تدبلا لسوه لع هللا ىلص لخ دب ملوهجارخأب مافهفوجىفناكامامأو تدبلالو>ناكاميفاذهو
 ىهمالكن الز يح يحصلا فهنا عم فن ملا هل ض رعت لو هيف تناك ى ار وصلا تيحمو هنمتج رخأ
 تال وزو دارأو صاصرلابةق5 ومتناكمانصالا هذهنا معلق و ل_وهيلعملا عت هللا ىلص ه!تادا#لا| ةعاطأ

 ردي زا ل هارااج || بس ردم سرجشلا سويا سس فدا
 يا ق 2اءاح) (هلثمو) صاصرابةثدثم هاوقب هيل اراشأو هللا همر فنصملا هي اعرصتقا !ذاف سو هياعىلاعت هللا ىلص

 وهز ها 7
 0 رهشأ لوالاو اهمضزو و عني منك نيعلا تفي نعطي وةروك ذملا مانصالا ىأ (اهنعظ لع )هتياور

 نسال هلصأد هذ 00 : 3 : 5 9
 ارز ناكل طاسلا ناىأ اهسمهنا ىضتق:هءاو رلاهذ_هواهو و اص ءنماويفامو هديب اه-..يناريغ نمابيل ار اشأ هنا ةقباسلا

 ةحرحص هءاورفوىلحا
 سوعلا هما بدض#ب

 هلوط ةيثيح نم نوكي
 ةهج نموأ ه-طرعو
 الو)هظسوىف فارخفا
 ابندمدبب ىأ (اهسمي
 ةرك ذاكاهد_هءلالاهلع

 ظذنىفتءانرع-غ
 0 تاناو رلا ف ضراعتالفاه:ماضعب نعطواهنم ضعبلراشأف ةريثك تناكاهجال يقو رهاظلا ىالخوهو

 امةبيههيلعطةسىأ(ههجولعقوالاهاغقل)ه.راشأالو ىأ (الوماغقل عقوالا مص هج وىلا)هسضقب ىأ هخ:ىفاك ه.ىأ ( راشأ
 ناخيشلا اورام لع ىأ(دوعسمنباثي دحىف هلثمو)هاغق ىلعاماو ههج و ىلءاما طق اسرخالا ىأ (منصاهنم ىدام ىت>) هيلا هبراشأ
 هذاتسا مالك فال تفي و نيعلا مضي ىبلحماةرابع نمىلوأوهو مضي ونيسعلا حتمي (اهتعطب لعجف) دوعسم نبا ىأ (لاقو) هنع
 مث عقيو عدب وعضن و عسا فر رحاكنييعلا لقثل ةلداعملا ةفذحتا نم حفلا ىفام عمهم رضهرصنوهعنك عهرلارهنعط سوماعلا بحاص
 هيل ن عاطل اةر وضيف هيلاربش ىندلاوةر اعلا ىفاده ريم ىتساملةراشالادرجم انه نوطلابدارألا



 ئدساموأ ةداعاالوءادبا لطابلل قدي موق كارما ىأ(ديعن أمولطابلاىدييامو ىهلاءأج) ىرخأدنأ ىفهن ماك ىأ (لوشيو)
 ىأ (هثيدح) تادا# ا نءرك ذامل يبق نمىأ (كلذنمو) ىقعلا ىفهديعبالو ايندلا ف هلهالا رض ىدسالوأ هد .عبالواقتاخمنصلا

 ادودمليقوار وصقمةلعملاءال ايسكو ةدحوملاءابلا عّدفب اريك وهو (بهارلا عم) ا ىييبلاو ىذمرتااهاور ىذلا هرمخ

 000 ا شتي 22ش يبي يي يببيبب7ب7ب7ب777797597559579-١إ[١-_[-_ب-ل22-22

 وأ سجرح هم-سأو

 نبا | انو وتكار
 ىراصت نم سدقلا دبع

 ةياععلا ىف معنوبأو ةدنم

 حتغبهللادعو وأد محوتلاوق لا نيدلا ىأ(ىلاءاج) لوقي وهوربد ةةبلاحوأ فوطعم(لوةدو)
 دعبتم داحالاةداعالاورخ آداحا قبسريغ نمءادتب اداكالاءاددالا(د_.هنامو لطابلا ئدبامو) ةكم
 اماهعّدسا ةيماهفت_ساولحمضاوكإه كرشلان ا ىأةفاننوك”نأ ابيؤز وجان هامو ىرخأ رع
 لوالا مدقو ني> محصل اق هنالدوهدم نبا ثيدحركذامع اودح اوىءلاناض»أقنل ا|ىنعع هوان راكنا

 (هثيدح) تادا#ئارعأ نهرك ذامىأ(كلذنم و) ةاومقمىه وة ةداب زهيقوانه.دارعققوأ هنال

 |١ نياءاب سدج حلاقيوسجرحهم_تاوءاري_ف وهو(بهارلا عم) ىبيبلاوىدمرتلاهاور ىذأ 20
 1 هللا ىل_ص هدمعب ى ل. بوهيلعىلاعت هللا ىل_صدن نمآ نيوهو ىرمصد وأام.:ىرادذ نمسسقلا دبع كا

 || فن اهربلاهركذ فال_ةخاةلثسملا فو لقوننبةقروك ةءاحصلا نممهضعبهدعاذلو ملسوهيملءىلاعت 0 نال
 | ديوتابهار هتيمستوهدسمىورب وروصةمءابلا حّتفب همساو ىدوببءاريسحنا ليقوهريغو ساربنلا 9 ا 0
 ىف) ىنالاك م-_هيفةفورعمهفوخ ىأ هةبهر:دشل هريغو لك أملا فدهزلا ىهوةينامهرلا نالهتسنارصن 1 3 0
 ةراجسلا لجالىأ(ارحات جرخذا) ثعبي لن لا ريغصوهو ىأ _سوهيلعىلاعتهللاىف ص (مهرمأءادتبا || < اطىأىأ(هععم)
 رشعانت ا ل_هقونينس عستهرعناكر وكذملاهععمج رخال هنأ.هيلع ضرتعا وبلاطىأ (هععم هون او

 ةثعلا ل مةتامدقو ةياحصلاق ركذ ماده رستموأ مع ىلأعت هللا ىدرةحد مالغو رستم عمتلإذ دعب عاريا ةهعورحتتع ارجاتجرتاءاوه«.هذخأةدحأ يم سدلو نك رثت للا ةوجراخوهو معا ضرعتااوارحات نكدلو || ضرع لبارجانه-عم
 ْ ىلا عتهللا هجر :صملا مالك بف اًضأةر وهشمهتصقوار وطفوهورخآ ايهار اة رد ا هذهىو هعموذخاند>أ ىلسدلو

 ملسوهيلعىلاعتهللا صوري هض نملاحوأ هعريمض نملاحارحات نأ ن مباوكلا ىف ليقامو ىذالام | |[كلذد عب ارحانح رخاسءاو
 هدا ردنا عم

 روط_سنىاهد-هقو

 تهارلاناكو) ادب لكتو ف عت ةراجتللجج رنىذلاهمعل هتر واح ارحان هل_هج وجر ىقرت ملا
 تناك هتعموص نال ل يدسلاءانبأ نم هيلع ريزم(دحأ ىلا) اهيق سهرت, ناك هل ةعموص نم( جرحال

 ىلع هتدابعي هلاغت_ثاوهدارفنالمهيلا جرذالو مهارب ناكفاراخت ماشلل مهرممف شا رقيقد رطىلع
 هءم ا سوهيلعىلاعت هللا لص ىننلاوسلاطونأ هنماس رق لزنا ل هتداع ف الخ ىلع(جرذل) مهتداع

 ةددشملاماللاو ةمجعملاءاغلاو ةيقوفلاو ةيتحتلاةانثملا تب (مهللختي)راصىأ(لعذ) مهرصدأو || لاحارحات هلو ةفةروطسم
 ١ لخداذأ موقلا لاحت نمدحا ودعي ادحاومهرظني مهد ر ود ومهالخىف لدي ىأ ةففخم مالاهدعب جرخريمد نمالهعنم
 لاقف) عب مس !هدسس كسمأىأ( مس وهءلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر دهب ذخأ ىتح) حاحا قاكم مدي اريصىأ(بها اناك 5

 ( هللا هشعبب) مهمتك نماهملعىتا|اتاغصلا نمهمقىأ راتمواك تاوولخا ف رمش ىأ(نيملاعلا ديسأذه هتداعؤىأ 6 ردال)
 ايندلا ف مهدع_باهئيهلاعيج مهتجر لجالىأ(نيملاعالةجر) ءًينامدعب ةفاكلا وعدا هلسرب ىأ أ نك نعىأ (دحأصلا)
 متن لاريبكلا هثةيقحو خيش عج( شب رقن٠حايشأ) مهارال ىأ(هل لاسةف) مدقن[كهرخ ”الاو ١ ىأ( حرف ) ناكملا لزخي
 تفرع ن:[نمىأ ةماعة#رواديسهنوك نمهتركذاع(ك.هلعام)هريغىلعمدقتملا في رشلا فعاش لعجو) نامْرلا كل ذو

 هعمنموهد:عاولزنا-1هتعموص نمكلذدهاشوهو هلادجاسرخالا رح>الورحش قل هنا لا ةق) اذه أ (مهلا

 دوجسلاواهدنعلزنوأاهب ماذا لاميظعت(ىنلالادجنالو) رفسلا قمهاوح يمه ثالئلذأورتلا| تدل ارح [تلط:
 روصتيال ممنافرماك مهريغنودءالةعلا ى- ىفوهاسماهعانتما نا ىلع مهدنعةنسناك ما ركالاو ةيحتلل ا لاما كاف ناك

 اهركذنع ىنغل هت هرهش 9 ريسلا فاك ةلصقمأ هه رخآىلا(ةصقلا ركذ 0 ه]دح والد:عءثحدلاف 5 رش ماعم | ىلصتلالوسر ذك ل 1

 مث (شبرق نم خايشأ هللاقفنيملاعلاةجرهنلاهثعب نيملاعلاديسا ذهل اقف ملعو هيلعىلاعت هللا
 ىأ (دج_فالوهلادجاسرخالارجحالو رجش قمن هنالاق) هيردنعهب رقي وهيك ملع بيسامىأ(كملعام) نيك رمثملا نمىأ
 فورضغنملغسأ وبدلا متاع هفرعالىفاولاّهنا نمرابخالا لهأ اهدر وأام ىلع ىأ(ةصقلاركذو ىب:'الا) راجحالاو راجخالا
 هيلا اولسرالاةةلبالا ةمع رم وهيلعىلاعتهّنلا لص ناك ه.مهاث أما ف اماعط مهل عنصق ع َر مةحاشتلا لثمهقتك



 دف ةحسن ىف و(هوقبسمهذجو موةلا نما: | ءلفهلظن ةمامغلا ىلا اورظن ألا ةةلظُن ةما عهيلعو لبقاف) ىوارلاوأ ب هارلا ىأ(لاقمث)

 لاقف(هيلا)ةركلا ءقىأ(ءقلالام سلاما فز اهلظىلاىأت :زمهاهدمب ةيّتحتلا نوكسوماغلا حتفب(ةرجشلا ءىقىلا)هوقبس

 دو ىنلااذ_هنااولاقنمهلاس:اولءةأدقمو رلانمةعبساذاو بلاطو اولاوهبلو مكيأىلاعت هاك دن [لاومهيلاءىتلا لاماورظنأ

 اولام هعفدي د>أر دق أ ىلاعت هللا ءدارأ رمأ مي رفا لاقفكتهح ىلا انوهح ووةعاجةهح لك ىلا ا وهج وةرهشلا اذه ىف هدالب نمحجوخ

 2 هدوزوالالبر كب ونأ هعم ثعن وهدر ىت>ه عدشأنب لزرملو مارأ ةث الث ءد:عاوماهافال

 « اهتاورالارامخالاةفآامو ©
 هوم همالعاهالهز>عملاوةمالعلا ىهوهنآ عج تاب الاع(تاناوي لاب ورم ىفتان الاف لصقإل#

 ىلأانهدحلاو ظوا انيس اورأك للا دبع نب جارسانثدحإ) عونلاوهو ب ريض ع. جبورضلاو ىنلا

 ةجاحالف مهئامسأىلءومهءاعمالكلا عممهلكاومدقتدن لا! ذهلاحر(سنوب ىضاقلا|:مدحلاق

 ٠ ثافش (

 رك ذو ليقاكعك ناني ز تهارلا
 مهوهيقلالب وركب ىلأ 522252525252522

 ه(لصف)و ' [|نمهعم نمنود(هلظن ةماغءءلعو) لزنلل مل_وه-اعىلاعت هللا ىلص( لل قاف) بها رلاىأ(لاقمث)

 ةدهاشلاىأ(ة'الاف) (ساجامافةرجشلاءىق ىل اهو ةبسمهد-ج و) ل +ةاولرن نيذلا هلزيعقارملا(موقلا نمانداملف)هتقفر

 فقد طوهتوم: توش لظااوأل ظااوه «قلاوهيفسلج ىذل هبئاحىلا ىأ(هيلاء ىلا لام لو ه-_ءاعىلاعت هللا ىلص

 نههب ص+اموهتلاسر [| لاك اولمعتءافهيفاوعس وث نك. ءانعم ل_صأو هاذ هو عج راذاءاف نم هنالىمعلابءقلاو ءادغلاب

 ح.متموتاماركلا عددي || قرط نمىور حي ءاري_ى ريو لوالادارماوءاضبلاوأةباحلاةهامغلاورخ ” الا ماقمامهت»
 بورضفف) تازحعملا هيلع ىل اعت هللا ىلص هلثق نود.ههياولبقا مورلا نم ةعبسن ا نمهيفك احناءاورامق نعط هنأالا ةحيصت

 نجارسانث دحتاناو يلا[ | مهلاقف هلاثئساناورهثلااذ_هىفجراخ ىنلا|ذهنااولاةف ؟يءاحام مه لاةوءاريخت مول بقت ساق مل-و
 ني-خاونأ كللادمع |[ ثعبوبلاطونأهدروهعماوماةأو ودا رأاعمهد كفالاول ةهدردحأ عيت ب لههتلاءدارأا مأ عيأرأ

 هرك ومس( ظفاحلا || ىذرركبابأ نالهيفنعطاسماو ركشم ثيدحهنا ىهذلالاقوامّمعىلاعت هللا ىذرالالب ركب ونأ هعم
 يلح لات(ىنأانثدح) ||| هناور نءهيفةف"الاورخ [ثيدح نمهيفج ردماذه نال. قوالالب كليو كاذذااريغد نك هنعدللا

 ىقطبطاف نوم دقت
 ةغيدصر خسنلا ضعب
 فىعمعص) ريغ_بصقلا

 0 ءاب وهددشملاماللاريسكو فاسقلاوةلمهملاداصلا حت.( ىلقصلا لضفلاونأ انث دحلاو) ل هملاراركستل
 هك 2 - 6 ةحلإ» نرإس . «“ |« س. نامل

 مسأو نب كتمان انثدح) 1 26 ىذد - - 3: . 7 اهراك ذت نارين 5 * .والاوةيلعصتكذ
 يا : ا هد_جوهيب أن عتبات نيرسات نيت باث انثدحلاو)هدنعنمانظن اهرعلاهرك ذزاوأطخ اهداصرسكو
 سل 000-50 انش ىلا | 7 00 راب ب - 3 7 --3 9 ل 5

 اههيلك ىآمءد_ج نع || جرن اتاذك (ورعنب سنويا دحلاةليضف ندهتانثدحلاةنارجنيدج العلاوات
 ءالعلاوبأ انثدحالاق) قاكو رم نب سن وباغيد_> لاول يضفنيد_عانت دحنا رع ني دجأ انت دحديأ وصووارهنم طقسلقو

 لا انثنارع دعا نمنؤتو مدت [ك اه>رشىف هج رثوةعبرالا ن:لا باد و إ-هلاجر نموهوالوصوم خلا صعد

 ريغ_صتلاب (ليطف نبا . قي قول نازيملاىفه< ةجرتوه.جةحال ب رطض ههنا ليقو قودص ةقث وهو بسلا ىدسا نءاوه
 عنخ فلا لص الاوقاةعو اهءىلاعت هللا ىضر سن هوثملا مأ(ة ثئاعز ء) ده # نعةخن قو( دها عا: ثدحلاو)ةئامو نيسعنو

 ل اولا ل_صأق عقو تاضيؤاك) ةش'اع(تلاق)هنالخع..هعلاو اهتم عملا دهام نأ ليقو مدةناكربج نباوهدهاجتو
 ليضف ني دان“ طاقساب ىلع قلطتواهيةىف لو توبلا ف لأ, ةاشاهبداراوابنوكسو تووبلا موزل ىهوةنج ادم لان م( نجاد
 )و ا نا ( ىناذكو هنك:ىزلا هزت ءاندنءافوقبدارملاو ماكاو ةانااك تويبلا فى رتىتلاتاناو يلا نماهربغ

 5 17 ولا هناكم ىف ضد روأ ف تو ىأ( هناكمتد"و رقمل_سوهياعملاعتهللا ىلسهللالوسراندنعزاك اذاف) هاوق

 ةبعش تعمسولاوأممم عم د لديعسنب لاو( ةشئاعن عدهاجت ام: ) هءجنحال تاحوبأ لادو

 هعامس ثري دحريعف حرص دقو نيحيحصلا ىفاهنعهثيدحو ىزارلا متاحوبأو نمعمنب ىدي كلذ ىلعهع توا ءعمسن وكي ناركش

 ةطلاخملا ىهوةنجادملانمذوخأم ريطلاو:اكاكن ويلا نمتدبلا لأيام مهلا مسكب ( نجاداندنعناك تلاق) لعأ ى اعن هللاواهنم

 مسف)نجادلا ىأ(هناكم تدث ورق) منوماند_فع ةحيحص ةخف ىفو (لهوهياعىلاء«تهساىلصهتلا لوسراندنعناك اذاف) ةمزالملاو
 اميظعتو هنمةبيهوايركستو هلاريقوت هناشريغب إو ىأ(بهذي لو حي



 ىارتطلاو ىلغ ونأوراربااودجأ اور ث يذلا |ًدهو برطْضا و ددرث ىأ (سهذو ءاحمل هو هيل ءىلا_ث هللا ىل ددللا لو ترج رخاذأو)

 لاودقف هقءضداراعشالوهجلاةغيصد هفعمىلاعتهللا ىذر( رعنءىورو) < رد ىدملا فو ج-ي> صوهو ىنطةرادلاو ىدمبلاو

 انةمالوادانسا حصدال ىزملا اذا

 نمح طولا ال معضلا

 قييمااوىلا رعسطلاهاور

 ديناساباض [أىورولاق
 ةريره أو -كناع نع

 امونع ىلاعت هللا ىد َر

 نا) اهلمموهانرك ذامو

 ىلا هت هبا صدهننا ل وسر

 (لفءىفناك لس وهيلع

 ءاغلا رمكو ملا حدف

 هءاحصأ نم عمت ىأ

 داصدق ىلارعاءاح اذا
 اكاد ام
 تكد ة_م>ءملا

 فورعمناويحةدحوملا

 مهرحح قرافاذا لاقي

 برشالوهو هيلا دثي
 دعبأحور ناوي لوطأو
 هَ أوعبس سعلا وهحنذ

 هنالاي وادعاصق ةكس

 اموننيعبرأ لكى لوس
 ىأ (لاقف) ةردطو

 اولاواذهنم) ىنارعالا

 واوب(تاللا ولاة فها
 امهو(ىزعلا وز معلا

 امه ودعا ١ اوناك نامنص

 الإ ةيعكلاط سويف

 كتوبشىأ(كبتنمأ
 الذ+خ لس ىو ُكئكلاسرو

 نوكس(وأ) ٌكينموأ

 بصنلاب(نوث)وا ولا

 ى>وأ نمؤينأىلاىأ
 (لاق)د_>ألكه_فرعبامبهفصوفهللهتيدوبعب رقيل هلأس( دعت نم)ب ضلال مسوهيلعلاعت كب) ةخسنفاك نم

 هتياهنذةمئالاهاورد_ةىنالط_قلا لاق نكمل عوضو مهنا ةيحد نيا لاقو 5

 | هلزنم نم( ملسوهيلعيلاعت هللا ىلصهللا لور جررخاذاو) سو هيلع ىاعت هلا ىلص هعمابدأ# كرحتيال

 ىلصدس ور مدءعلرةيلهنا ىنعملال قو هبا نهم سدل هناله .ةددرتو تدبلا ف ىثمىأ( بهذوءاح)

 رادلاو ىمبلاوىلعي ونأورازماو دج ءاور حيك ثددحاذ هوه ورلاو اتش ٍل_بوهيلع ىلاسعت هللا
 ةن>ادىوروهلابتاهمو لقعتالىتل| تاناوملا فلال سو هيلعىلا هت هللا ىلدهنازجعم نما ذهو ىناعق

 باط#انب ( رعنعىورو)ةكرحلا مدءونوككاوهورارقلا نمرقنا لعدةوءارلاب نجاروءاماب
 ةرب رهىأو اهتعهللا ىذر ةثئاع نعاض»أىورو ىويسا او ىفاربطلا هاور ثد دحيف هنعىلاعت هللا ىذر

 ىقناك م سوهيلعىلاعت هللا ىلصهللالوشر نا )ليك عوضوع سلو ىطووسلا هلاواك فيعضوهو
 ىعمب لقح نمنوريثك سانهيذ عمت لحم مالال اوءاغلاريسكو هل حهملاءاحلا نوكسو ملا حقب ( لقت
 (ابضداصدة) فورعمريغةيداملا لهأ نمل جر مهيلعةّمْن لخدىأ (ىلارعاءاحذا هءاحصأنم) عج

 بارعالاو صدي نودر<لا نمريك [ىريناوو> ةدحوملاءابلا دي دشتو ةمجعملاداضلا حّمقب ةيلاح لج
 هنالإ و هيلع ىلاسعتهتلاىلصهللا لوب .رنعلأس( اذه نم)ةءإحصال ىلارعالا(ل ةق)دلك أو هداطصت
 لسوءيلعىلاعت هللا ىلصهللا لوسروهتلاىنوهىأ( هللا ىنإلاباوج هل( ولاق) رعي وأ 0

 مرح اوتركنأنمفرعيتددلا 03 هرئاضراذه نمكلوة سلو

 ءاناولخدأو ءاهلااوذذفءاللاتاللا لصأو ةيلهاجلا ىفا دمع ناه:صامهو (ىزعلا وت الل او لاف )
 شرقا فئاطااوةلخ نب ناكوا وح مهفاوط ف مهثاول الد, ىمس ىول نموهواهنعاذوع ثدنأتلا
 ىلاعتهتلا ىلصهّللالو_سرابيلا ثعد ناةطغا تناك ةرماسلا نمةرجشزعالا ثدنأت ىزعلاو فيقثو
 ىزعاب لاقواهل ةفاها وةيعاداهرعشت رشانهناطمل اهم تح رخل ا هعطقفديلولا نيدلاخ سو هيلع

 كلت لاف لسو هيلعملاعتهتلا ىلصدهللال وشر هب ريخأ مكناهأ دقدتلات أر ىف كن احبسأل ٌكنارقك

 مدا ال)هل اود نمءدعتأسهءاعلدناك اماسم نكد مهنالامجب ىلا ارعالا نك واديأ د بعت نل و ىزعلا

 نهو ةبضاااذ_هنمو»نأالا ىأن موي بصنتب( ضلا اذهب نمو وأ)هللالو در كنابىأ(كب

 ءاغتنالدءاغ ىلاوأالا ىنعع وأو كلاس ربهرارقاو ناوي 1| ذه ىطن نمكتزجعمةىؤر دعب اضدأ كبانأ

 ى رىأ(هح .رطو )وأ لدي ىت> ةخسن قو هوحنو قئلادعب عراضملاهد_عب بصئزيامماههو هنأعا

 هيلاعهللا ىل_د(لاقف) نما. رةهتلباقمىفىأ( 0 هءلعمللا ىلص ىنلا ىدب نيب) بضل ا ىنأ ارعالا

 رهاظ مالكب وأه-هالك (نيبنا دب هياجاف)درغم ىدانمهنالمضلاب(بضان) ب ضالىأ(هل) مل-سو
 ىلءبوصنم ىئهوهوةناعادعب كل ةناجاىأ( كيبل اعيج) دنع نيذلا( موقلا هعمس) موهقم

 بصنلاو ىنعملافل_موهوةعاطدعب | ةءاطوةدعاسىأ(كيدعسو) ةاحنلا شباك هب ردصملا
 نم ن سحتو نيزت نمىأ(ةمايقلا ىفاو نم نم زابإ ةعاطا او دا ةنالاو ةباحالا ة_عرس ن ءةراب عامهو

 انيزىأاش زول_عجامئاوة-ةورعمةمايةلاو:ىغاوروضحاةافاوم او ةهايقلا ىلاءاحن ملك
 ةراعلا هذه ومية عيفشلاو مهدئاقو مهديس ملسوهياعىلاعت هللا ىل_دهنالاه ب نموا عاهال

 هللا بص هللا لو_سر(لاق) مهتسحأو مهفرشال مولا نيزاب نولوةيفبرعلا ة_ماعز ال ىفةعئاش

 د.عأ

 هعمس]) هفورحنيبموأن ب ىأ ( نيم نامل  هياجاف سضار هللا سوه اعمل عت هللا ىلد يذلا لا.ةذ)هم|دق ىنعن هيدي ىويدج نيب تضلا

 نمقنيزابىأ (ةمايقلا ىفاو نمنيزاب):ركدعب :ركتلتعامأ ىقدعاس هو ىأ (كيدعسو ل ةرعدعب ةرعشل ىتر اجا ىأ(كييبلاعيج موقلا
 لاق)اهلا ىمس نميىأ (دبعت نم) هلمالسلاو ةالصلا هيلع ىنلاىأ(لاف) رضحواهانأ



١6 

 هشرع ءامسلا ىلا 222025722227777
 ) 2 هعيعحتو مولعمالا جا ىءركلاوشرعلاوكلملارب رمسلصالاىفوهو(هثرعءاملاىفىذلا) دمعأ
 (هناطاس ضرالافو) قوذهنأن مدروام ىنانيال ةاقلطمول_ءلا وج وأ ضرالا لباقي امءاملابدارملاو . :َ 0

 هاش رواجا هك. امى | فو رد طرحتالوخا ماما ذهفمؤاكلاو ضرالاوتاوم لاهو تقاس
 ىأ هلل دس ءلاق : ن اميفنامرسهقو همكحو هلدءرهظراميفنموضرالاؤىأ (هناطاس ضرالافو) فورحلا

 (هلربسرحلا ىفو) ناطاسلاوابيةرهاظ فل اك دق نميثءروهطظ نكل دوجوم لكى لءناكن او هناطل و نيل ثلا نم
 |١ 5 :نانءاقتك الا ١ هدابعل كول اهلعج ىتلاهقي رطى أ( «ليدسرحملا قو) ر-هقلاو طا-تثلان مرد _قملصالاةو نم هل-ءلو هتابآ قي رط

 ىو نيعيطالاهرثأ 5 قو(هاذعراتلا قو) رح الاوان دلا محر ناك ناوةرقاما|ةميظعلا هردصتا (هتجرة نا ىفو) هناوث ىأ (هتجر ةذجلا نيدلا ءانيصاخمهنلأأو ءدشاإ-ةلا ىفاو .راذافىلاعت هللا لاقاكهاو_تاهيق نو ءديالءرغكلا تناك ىقوآ) هتاباجغ نماريثك ||| ةلورحبلاو باق كرب تن ىذلاوهىلاعت هللا لافايك هريس غيلعردةيالاممءودغو حرلا يختي ريناثن 5 0 1 لا | د 1 | !ا نر تالات 5 هو 0 3 ٠

 ل لور لاقانأ مدق: أكل دعد ىنالف(نييدنلا متاغو)تاناويحناوتاداجا ىت>دوجو «لكسل ملسو هياعىلاعت هللا ىلص

 ةءارتسل ومهم هللأو نيءدعب ارث عبنأاللاوممالسا نمىلاعنهنبا هجر فدصللاورك ذامدعمد ةوإ_وهيلعىلاعت ايار كيوملاو نأ || ا رىنلا يارا يو يوسف ناكااو تس ربع ىءممصاع هنأر قام ىلع هاو ر لب وط ثيل 0 وهي لعملاعت هللا لص هلوسرةلاسرب رارقالاو ىلاعت هللاديح وب ءاقلا حتفب وهومه 31 0 اير و رضا ماعل_ءوىل_ بوعي عىلاعت هللا ىلص هتزجعم ىأرال(ىنارعالا ل ساف)ك و ءدةياحأ مدعو تأ (نعسدنلا متاع : ٍ
 ةي>د با لاقناو ثيد#لا فعض تملعدةو لو هيل ءىلاعت هللا ىل هللا لوسر ىلع مهمو د ةوهموق (كةد_صنم) رافئأ مال_تالايدسأذه ناكوص الخالاةروسهملءوةءارقلا وهالصلاهملعأ منآ ارغبالاةالصالو ةالصدالا ( عافأ دقو)ني.دنلا مخ لببقيالو ىلعبالو ىلعي نيدلاذهن ا ءلاده ىذلاهنبدجا وهيل عىلاعتهنلاىل سهلا لور لاقدهشنو انيدت نكلودو حرا || -”ااحاق ىدلو وىقن نسما بحأ مويلات ناو تملا سبا ضرالارهظ هاو
 اهقاطناوتاناويحلاريخ ف ىف ل_سوهيلعىلاعتهللا ىلص هنازجعم نمىأ (كلذ نمو) عوضوم هنأ
 ىضر( ىرد# ا ديعسىنأ نع)اهح دك وىيبلاورازبااو دجأاهاو رىتل(ةروهثملابئذلا مالك ةصق)
 عابسشالا ف لالا ناو فورظلا نءاندب نا مدقن(عارانبب) مدقتاك ى اصلا كلام نيد يعسوههنعهللا
 هلوو فو رعموهواهو و منغلا عر نملعافمساوهورح وأ عفر ل <: ىف عارف ةفاضالا نعةفاكوأ

 اهري_غىعربدةىعارلاناذام_:غىعرب ناك هناو ى:مجاب سلف هلمنغلانانايبلهركذ( هلامتغعرت) || ٠
 هللا هجر فذصملاهياعىرحدةو سوأن بنايهاهنا ليقف ىعارلا اذه مسا ىف ملّتخاو رقبلاو لبالاك
 ىلالوايبظذخأ بئذ ىفةيمأن بناوغصو رح نين ايس ىلالة دقلاءذهل هعقو هناو أ, اميف ىلاعت
 مونعسبسلا موياملن ميئذلا هللاقفىعارلا هعبتفةاشذخأ سئذلا نارخآث يدح فو هءاسأو لهج

 ثتءاطأىألادلا ديد ثنا

 رسخ ىأ (باخد-5 9

 كاصعءىأ(كبذك نم)

 كلذ نموىنارعالا -اف)

 بئذلا مالك ةدصق

 نع) عفرلا(ةرووشلا
 اك(ى :رد_لا د عسىلأ

 ىقيبلاورازيلاودجأءاور
 هيفا دانا نإ قاع ملثم وجا او ليةوىملسالا سوأنينابها بثذلا هملك ىذلا ناو ىربغاهىعارال ا ا و

 ل.ةفاننب فلأاماو 1 وهل هاو ةعيبر نب عفارمب] ليه بلادنعو عوك الان, نايهأ ليةوةرجشلا باح ادحأ عوك الإ

 رح ا مناف عابشا ىه 0 اس ووو يزول دج 3- ىذلا ليةو ىعازخلا دابءنينابهأ
 وهو مايل دس هم-اك ىناطلاةريج نب عفار بثذلاهملك ىذلا نارك اسعنبا نعو قيصنبأ
 روه# اد: ءروهثملا لاق ذل سوهيلعىلاءت هللا ىلص هي قو>الابمرمأو ل_بوهيلعىلاعت هللا لص ىننلا ىلا هاعدواهاعرب

 كاين ربعا ا( بثذ لكو ىلا عبضاا نم « انامزاهيجأ نأضلا تيعر



 ىأ(اهذ_اف)منغلا عيطقةلجن ةاشلهضرعت قهرو هظىأب؟ذلا ضو رءءاحافههنغىرتقو ىأ(اههةاشل_فذلا ضرع

 ىأ(هللا ىت-*:الآ ع ارلللاقو) ضرالا ىلعهيدب عضو و هيذخةوهيقاسسصنو ضرا ابهتسأ قصلأ ىأ(بئذلا جقافهنم) ىارلا

 ىندبتاح) ىحندلاهرك ذاكهدعدام ىقحل دولا ىذا ىلع ل ةادلاراك.نذاللالخبب وال ماهفتسالاوىلاعتهنلا فخ ىنعملاو ىاذمامأ

 ماك-ةببئذ نم) بجعلا لك ىأ(بجعلا ىارلالاق)ةلعلا ماةمةءاقةندبمةلج وهو ىنعىقزر تعم ىأءاحلا مض (ىقزر نيبو

 وم داما ند 2-5-2 م 1 !ٍ 2 هللالوسر)كلانهام ةبرغآوىأ(كلذ نمت حتا, لرعس+أالآسٌْءذلا اي*» لاقةفالسنالاماةمىؤىأ (سنالا مالك#
 | بد رق نمدل_ + اب فردي 3 ىدانسثذلا تعم _سنا املق 9 0 5 ءاحا 6

 تيك رلاهد_صاقزنمةاسل | نع # ىلو:ترهشدقهيلا تيعش ءوسةرزشت ءارااذي دلو

 بوذك-١!لوقلابسدااقودص د الوةلو_ةئىسلا تميعلاف

 بيذلل ة ءدرشلا تشن 2 يدع ى-حلا ندل ىلري_صق

 ةرا>>تاذ ص راىهو

 ةئيكسل هن دلال و>دوش

 نمءايناب سانلا ثدح)

 هخسف قو( قسد
 اعا اونملدب ام ةحرض

 اعرابخاهنالسعأ ناك

 قاف) برلاري_غهيمعب
 هيلعهلبا ىلص ىنلا عارلا

 مالكب ىأ(هريخاف مل-سو

 ىلص) ىنلا لاق هل بثذلا

 ءو هلع ىلاعت هللا

 م-5) ىءار-ال ىأ(هل
 نيرضاح ا ىأ (مهثدش

 ىأ (لاقمث) نيبئاغلاو
 ةال_صلاه_ىاع ىلا

 مهن دحن ادعي مالسأ و

 (قد_ص)هل.ةوأ ىارلا

 ىلو:+نعوتيعسنا ىبامأ * ىكو>ءىضي ءايضلا ترصدأو
 ىيجأن اةليذ_جم-متوخاو * تو غنيو رعى غلابالا

 ىديك نافتمحأ نا كنا هيف. كالوط_صالاءاعد

 هسرارقا نك !هريغا ناكن اوه مال اكو ةغلةخءاهفا ىلع دي دعارارمت ءةوسئذلا مالك ةصةنا لعد قو

 اهذ_خاف)اهذ_تأواهئاطةخالاهاتأ ىأ (اهنمةاثلبدذلا ضرع) مسو هيا ءىلاعت هّنلا ىلص هلهزج م
 وق مك هىدنا._صان.ةعىلع ثكمىأ (تئذلاىقاق) اهدروءدب نماهعْزتن اوءكردأ ىأ(هنمىعارلا

 بثذلا(لاةف)ةالصلا باك ىقءاهقفلاءركذ اك رخ [ىنءمءاعقاللو تدذلاو باكل ءاعقا ىف فورعم
 ةلم-هملاءاحامضد (تلح) هرذ-_كتومفاذق ىأ (هللا تت ا:هحاتفتسا ف رح (الأآ ىعارلل) ءثاعقادعب

 ىارلالاق) ىلهللا+-ةزرىذلا(ىقزرنيوو ىدب) 2 ةرقوتاصقىأ باطلا ءانحتفوماللا نوكسو
 هنأش نم سدلوهفقطن نم عب ىععامهورشنلاة>ف قو( سنالامااكب اك تثذنمسحعلا

 ةينث ىهو ةرحى-ةمثدن انءانو نمثل ههملاءارلا ديد ثةوءاسلا تب ( نمر حلا نمو 7 وهيلعملاعتمللا
 قو( قيسامءامنأب سال اثدح) ةئيداابن ان ردك ور ري ل ا ل 5

 هد-ءاذلةزجعم يغلا,رابخاهنالسدءأ هل_عجاسماو مهاو>أوةقباسلاممالاىأ قمسنم ةخسن

 بايسالا قالت خا فات2تب د ءأرالا نوكو يدلك قطذأىذلاهللاهةطذ أن اويح قطن نمس>ءأ

 لإ هعم هتصقو بئذلا مالاكب (هريخافلسو هياعىلاعتهتلا لص ىنلا ىعارلا قاف)ربخئاوهوأبت عجمانالاو أ هاو لة عارلا ى؟
 هيدهاشاع (مهتدخا) نرضاحا بهذا ىدنع نم( مةىعا ارال هو هيلعىلاعتهنلا ىلص ىلا لاقف) 0 2 500 ١

 هناوةد ارغلا نههيقامل(ةصةهيفثردكلاو قدصلاو 2 هناز>عمنمرهظاممهرس و مهتامعادادزيل د 100

 بلان ىنحةعأ لا مونتالمد يدفن يذلا ممل هت ص اوقع طارشأ نم | او انا كوشي
 داهثٌدسا|ا ذهىف نك« ملا لو هلهأ ف ث دحا_ءدذن هرم و هطوسةبذعو لعن رش ل جرلاماكبو سانلا ا ) ل ا

 هيلاةجاحتامدعلهكرتاذلو(لوط)هتاباور ضء.ىف ىأ ( همذو) هإوةبهنعر ذّمعاو هطقس أ هددصد وهام ىأ هس

 لاذ )ةءاورلا نعهبز وت قب رط عجب نية مض» ف رطل ضد قو) عيكدت_س مهن وأو ىوغبلاو كل 0 ةحصو قويبلاو رازبلاود-ج[ءاور(هنعيىلاعتهللا ىدرةريره أن ع بئذلا ثيدح ىور و)انه || لح اذهسل

 لاق مه قد صورب_خأو ملسو هيلع ىلاعت
 اظفاحو

 ىفو هدهد هل-هأث دحااكهطوسو متهالعن هثد- < ىد> عج رب الذب رنا لج راك _ثوأد_ة:ةءاسلاىدينميتارامااجنا

 هذه رخو هلعت لار.ثو هطو سس ع لج رلاماكت ىحو سنالا عامسلا ماك: ىت>ةعاسلا موقت الءديب ىمقن ىذلاو لاق هناور

 بدعأت نأب ثذلالاقفةرب رهىأنعقرطلا صع»قو) قرط ن مىأ(ةربره أن عسئذلا ثيدح ىور و) هدعب هلهأ ث دحام

 لاح(ك:غيلعافةأو

 ]| ىلصهللالوسر)مجعأ ناوي مالكن مىأ (كلذ نم جعار ةلربخأ الأ )هلام (بئذلا لات كلذ

 ةصيسصس  اااللا



 21 عه م م انءااقا دنهل ىو )مر لو رو مالا ءيب 6 وص 4 ”هددن ىأ(ا هدنزح كرثدقلن | لاحاوىأ (تكرتو)

 ىلع ( 6 بإب. وو فرش 6 كأن مكعب ع تيب ةنملا 1 ديه 1

 نا سو (ايدندهللا ثدي 0 قع 9 2 !تكورتدقوىا(ايدنتل 5-5 -
 رسكي (بعشلا اذهالا ما , ١

 | | 6 ! الو | توعد :دقوإ)م انءأ ةءلزييعوهوهردت ءءارتمو(|ز دف)ل اأو ء(ءذث ءهنممان ءأا) ةغلاسلإ هئادنأ

 تدع اش فرشأو) هاوةواطرأةءاحةل- ماو هلت دعأو تيه ىأ اهفيمْدِو تحةةءات ديد كن .(ةنحلا باويأ هل
 ناكمن 4 رظن لافارشالاو 4 الملا نم ماهو نمرظأي أ ةةوقح تحلو 2 :ااهعادار ا ناىلءعلدي(اهاعأ

 مضروب نوحرلا :ءىأ (م-لاةقنورظ ::,هراح ص ىلا ءلاناك لاوهو فرش ١ نءذوخأملاع

 ني-كلارسكب (بعشلا اذ هالاءثنب وُكئدبامو) ةكئاللافوغصك لاتعلا فنوقفاو فوُع-ص
 كاز عالل مسد رقهنا ىنعي نيام نم ,جرةنموهوةدحوماهدعبةإمهملانيعل ا نوكسو ةمحعملا

 نيابحلا نيب جرت ااموهو

 (هللادو:جىف ريسص2)

 نيدهاحما هازحأ ىأ
 ىو( ن«ىعارلالاةق)

 ( يمهل ورام

1 
 انآ تذذلا لاث) ىك< 0

 لسان :مجرت ىت> اهاعرأ

 يح الاد بزح نمرب_صتوهيلاتمهذاذا(هللادو:+ ىقري_هةف)هنع اختلاف
 0 ا

 هللا ىلص هللالو-رل باهذل اهيل ءراشأ الب ئذلل(ىعارلا لاف هنمتبج هن ىذلا قطن نم بحتأ | ه
 لاق) ءىحأى حى 6 :غظفدك ىل لفك" 7 نمهيلاتهذاذاىأ (ىمنخىلن هو) مكوه ءاعيلاعت

 جيتي اماعنأ أ ون ل. رديلم اعتقل لص دنع اهل( عسر تح وسر أواه اه اعرا أ ثلا
د_دعاهك روس :ذالاهماسىأ(هم' غهيلا)ىارلاو هو(ىل >رلا

 يسرع لدرلا لا كا قتلا( ىذمو)ه

 هللأ ىل_ص 0-0 ىنلاهدوجو ه هل هلم غلا(همال_أو زيهم وهم ع دي ذو]وهيلع

للاتو) بث ذلا هللاتاك( لا أب سوه | ع ىلاعت هللا ىلص
 17 ءىل 7 2م د ع ءىلاعت هللا لص ىنلا ه

 1 ب 0 نوكو واول حف, (اهرفواهد- فك نى عمياء دلائل لص هءنعأ» ل اومياعتض
 0 || ىل(كلثك اهدس جوف هتابن عرب ةرفم ضرأ لو ةنمئئابنمصقلا_هاكواهمامتيىأاغلا
 -مزاساو] بندل فطع(سوأ نينابهان ءو) هلهداثراوهعي دص ىلع هلءاز > (اهنمةاشسئذالعب ذو)ةصقانري_غةماث

 هللا لاو يح
 ىلص ى 0 32 ثيدحلا | اذهو هد اععلا ي ءملو نم ءاهحة قي سوأ و نايهاةزمه مضد وهوءرب ره ىلأ نعهاوت ىلع

 5 7 5 و)تاذلاءلاكقةزوك ذلا(ةصقلاءذهبحاصناك هناو)هنعهخراتق ىراخبلاو قويبلاهاور
 0 | نء) اض؛أىور(و)درةىذتو زغفناك هناوفنالا ضورلا فاك( ىئذلا ماكمواهبثداهلا
 5 35 زاهر .كومناةز 8 رو - مل قاكةما-العوك 59 نباىأ (هناو وعوك الاب ورع نب ةولس

 0 عن هللأ ىلص نبا طيسانامزلا: آرعو (همال_ءابدس) تناك(و ه)تددعتامناى ىنعب ( اضيأةصقلا هذه بحاص

 ى 000 ةناورق تبدذلاماكموهب , نيرحاهملان ,مه-هااهلاةقمطلا نمة- ةعهمءأعوك الانءنامهاىز وحلا

 0 1 ىلا ىماسالا سو أن نابهأ وه ىدقاول | نءوعوك الان نابه اوه ما ثهلاقفهيفاوقلت خادم ةماشه

 ل نبانع 0-2 ىوتيواةمةقالخ ف ىف قولو ذو ,كلالزن نا يضلل ا

 اهتمئش صقنامامل اكو
 ىأ(كلذك اهد_جوذ)
 بئذالعب ,ذو) هرمخأ|ك

 (ناب ءهان-عوامممةاش

 3 .ك-غ|ىأ(ةصقلا ب حاص ناك زاهد هزو وهزمسارسسكي(هناوزاضيأهل ءىو روىأ هلوأ عنف ةب(سوأن با)زمحلا ص

 هيف(اضبأة- هىقلاءذل_هسحاص ناك هن او) فن :الا ص هرلاىفامىلع( عوكالانإ ور ند :ةيام 0 ماكموا مث دلاو)

 باو هرلاءزه ىفىأ(همالسابدسو)ةيضقلار رك دوةصغلاددعت ىلاءاعإ

 ماسلا سوا ناهس وبأ وك الانين 23 :راناطاة ماو مْنا ناو اتلاف ىدح

 انها ثذلا ماكمن ا ل ةولاقتم ”ذلاماكم از 2# ادامعنب ناينعاو ىراشتلا زي نيناصهاو

 ةياور كه سكذلا» اك منا ل_صاحتاوى ءوص نبنامها ىو مه« هناورلا قرك ذيل هى سايل

 ا ,الوةىلءوىدولس الا نمو نينا ها ىدقاولالو :ىلعو عوك الانبنابهاماشه

 الفتددعن ةصقلا تناك نان ىدةاولا ]ل وةاهخمفنصملاىذةرالاو:أهيففى-ب::|ىرافغلا قيصنيا
 مل ميا سبب



 ليةثب'ذلاهعمماك- ىلا عارلا مسا ىف فلا هنا لصاحم اون ابها نءو هلو ةل..ةةردقملا ىورب قلعتم(ديعس نأ ثيدحلثع)
 ةرج_كا بادصأن مناكو عوك الا نبةملسمغوهو ة-.ةءن.نابها ليقوةف وكلا نكسةيةعونأى ماسلا سوأن ب نامهاوه
 ةماس ل يةوةعيبر نب عقارو هىليهسلا دنعو عوك الا نبنابهاوه ىاكلا نعو ئيص نبنامها ليقو از ادابعن ب نامها ل قو

 ىأ(اذ_هلث«بهونباىوردقو)ةءاورلا فنا هابدارملا فال ناو ةي_ضقلاددعت ىلعةصقلا لم ن كمت عبلاو عوك الا نبا
 هادحوسثذعم) ريغصتلا (ةيمأنبناوق-صو)ةدو اعمدلاو ىأ(برح نب ناي ةسىلالىرحهنا)ةاش بئذلا ذخأ ىف ىرجام لك

 نم) ابجعتفىأ مح ارسكب (امجعف) مرتغا مرحللاميظعت ىأ( بثذلا ف رصن اق مرح ا ىلا لخدف)ذخأدا رآىأ(ايبطدخأ
 ىلا ىأ(ةنحنا ىلا وعدي ةنيدملارهللا دبع نبد#) ابهعتام ىأ(كلذ نمسعأ ب ثذلا اقف كال نها عفا رمعنأ نم ىأ(كلذ
 لآنمنموثمنءىلاعت هلوةنمسد:ةماذهفنارفكلاوهوابجوهىأ ديم (رانلاىلا هنوعدتو) نا مالاو هواجس
 مل ال ملل م ل أ ا ا تأ#أذأذآ# كك تطل - ٍ كدا نوع

 لثع) رر حلف ةبقع أن م طاغهنالاقيدةوةسبةءنبنابهاهمسان هةءاحل| ىف سلو فالخ 50 00
 قباسلا(بهونبا) هللاد.ع(ىورو) و ةئدمالسا سس ىور ىأ ىردخلا (ديعسىبأ ثيدح اننا | لاو

 دلاو(برحن؛نايف_ىلال) و فتاوعةوىأ(ىرحهنا)بثذلا مالك مر وك املا( اذهل ترب يح
 أذهعفو فو رعملاناحصلا (ةيمأن بناوفصو) ممعىلاعت هللا ىذر روهشملاةبنمح مأو هيواعم 00

 املس[ املفامهمالدال بة إسوهيلعىلاعتدنلا لص هلةوادع سانلادشأن ماناكوامهمالسا ل بةامهلأ| 0 ىادس- 7
 هذخأدار أى أ/ايمظذخآءادجو بئذ عم)امهسفننمامهيلابحأ لو هياعىل سعت هللا لصراص ريزعلا ىلا ىو عدأانأو اع
 مرحلاىفهنالهثع(يئذلا ف رصناف مرح ىظلال_تدغ) هلوقةني رقيهذخأ يل للا فما ىرجف || ام نا مرجال راق_غلا
 مرحلاة مرح ف رعسئذلان وكن مىأ (كلذ نمامجعف) هذخأد_هبهنمتاناهناوأودوص مرا اس هلا ا

 املاح نمهملءوأاههمجعت عم امل (بئذلا لا 2) ءالق_علا نم سلو هوهنكماديسص نءفكوأ| ىالو امندلا فةو--عد
 (ةن#اىلاك وعدي ةنيدلاب)دوجوم(هللاد_عنبدجم)ءنمرد_صىذلالعفلا(كلذنمسعأ) || ىلا اندارعناوهرخ الا
 انته آددوانعفاونالمل هلك-لوقب(رانلا ىلاهنوعد:ولا ودل ىضةةموهىذلامالسالا هبوعدب || م..ه نيفرسملا ناوهللا
 معن اويح ىطنو لقعلا«يضتقباملفلا #ةهنالمعأاذهناك ا ءاورانلا فدولخالسدسوهاس# || نورك ذم رانلا باحصأ
 هدابعنمبرغاب سلو ملسلا لةءلاودي دار ظنلا ىف ذهك ب.>هد سل هرادقاو ىلاعتهنلاةردقل || ضو_ةأو كا لوقأام
 امو 1 ا ذد(تركذن؛ىزعلاوتاللاو نايفسوألاقف)ةراجلا هللا نا هللا ىلا ىرعأ

 فلاخ ع جوأرد_صمءاقل و ماللاو ةمجعملاءاذلا ضد (افول_انكرتشل)|ءاهال هتركذ ىأ ( ةكعإ لاق وبألاةف)دابعلابريص»

 هلةمعمبس نمنال سو هءاع ىلاعت هللا لص هانولدةرب واعيجاو ماس ناءاهلهأ نمةيااخاهك رثدارملاو :

 امل ةد_باف ةريغتماهاهأواهعد.دارملاوأهعمشأ نم ةداعسو ملسو هيلعهللا ىلصهتلار ةحصددرتيال

 افول_> هند_- وق ىحلاتنثأم-هوةنملوالافةهلكللا فالت+انتفلاوداسٌعلا نماهاهأ نيب عقب
 ىلص هاوةنمىفاثلاولاحرلا نفا نوال فل اوخ ن4 لاقي وءاسنلا ىل,لاحرلا نمدح ا هيف سدأ ىأ

 اذهل_ةهىوردتو) هريغتة كار ىأك ملا عر نمهّللا دعب يطأ متاصلا مقفول لو هيلعدتلا

 هللا رفكال تو عدت

 نا وعصل ىأ(نايقس

 نثلىزعلاوتاللاو)
 رياىأ (اذهترك د

 اهلهأن يب اميق ىأ (ةلكع)
 . 5 . 3 .٠ 03 ةيىلذ 5 . 3 9 3 0 اقولخا مك عمل

 هلثم اودها.ث مهنا ى أ (هاحصأو ل هجىنالىرحهناو) ناوفصو نايفسىالعةوىذلا (ربسخا مال ١ ا 0
 اوبجعتو اذخأةريغتمىأ ل يةومهؤاسن د ومهفاح رباغاذا فوم ىحلاةنوةناجملا ىفا ذكماحالو عارالب ىأ
 مهغم مالسالا ىف ل خدالا مهئمدح[ قب لو ةنيدملا ىلااو هذو مهلاوحأ تريغت اذه موعامسد»ب اهلهأ نا ىنعملاو ٌءاصلا مف فولخ نم
 ةزم-طلاحتشب (هناو) هنامحأو نايغس لال ىرخ ىذلا ىأ (ريخا اذهل ةمىوردقو) مهمرعأ رخ 1 ىقمهمالساتدسناك اذه لعلو
 سن أ نءمساعلا نب ادنعو اذه هراةك ىفةيدبالاةواة_ثلا نم هل قبسال ىرحاسل -_سملهناالا (هباحصأو ل هج ىنالىرحإلاهريسكو
 لاقف هفاخءاعرلا تدّتشافةاشا مذ خاف بثذلا ءاجف منغ هنم ىلع تدرشف لوبن ةوزغىفس وهيلعىلاعت هللا ىلص ىلا عمتك
 ىهولسالسا|تاذةوزغىفاضنأ ضورلا فو ثدى لا نومجعتامل اقف لوقلات رمق ىنماهنو ءزنت ىلاعت هللا | هيممعطأ ةمعطسئذلا
 رعشهلربئذلاهماكى ذلاوهوريعنبعفار وهو ركيىلال فار أن باعفارةبحصّدب رسلاذهىفرك ذوهظفاامباةكلارخ آى
 وعدب وهو هيدن هللا ثعبدقثلل ريخو هام لعل دأ الأ تثذلا هللاقف هعبت اندم: غيلعراغأدتثذلان اكو هلبئذلاماكت فر وهدم

 ملسأو عفار كلذ لع هب تحل نهنلا يلا



 رسب( رامض مالك نمّسجعتا م] سادرتنب ساب: ثددح كلذ نمولوةيناىلوالا ناكو ممملارمسكب( سادر 3 ,سابعنعو)
 2 ناس وأرام ص نملدب رح ا.( همنص) لا دابة ىفوهريغو ىناغصلا هرك ذءارق ف لأ هففخم ميمو حافي و ةمحعلا داّضلا

 ناىور( ٍمل_سوءيلعىلاعت هللا لص ىنلاهيفركذ ىذلارعشلا) هنو صعفرب هيءارق نمو ىأ (هدا ثنا و) هطهر ووهوذ عن ناكمنصل

 | ءلرضدالوك ءفندس هنافارامض د دعأ ىنب ىأس امعهنبال لاو رضتحاال سادرع

 رعاشةباحصلا نموهو يملارسكي(سادرعنب سابع نعو) مهاقشأو ءاقشأ ها نكلوهنماوبجعتو

 ةعاج وهنءىلاعت هللا ىضر قيدضلاك ةيلها لا ىف «فن ىلع را مرح ن م ناكو مه عاجشو مليم

 ىثردةعقلعتمفرطظالل(بجعتالل) هباقهللار ونوهمالسان سح مث مهبولة فلولا نمناكهناالا
 فوج نم حءاص حاصق 0 0 نءزردان ١ نرسل 0 5 تف 7 تا مونتانا وبا انيءالط ا راسك املا عة دفافتا سلال تاطا ذات اف تان ت1

 للا هل_صااو ليذلا خس ضد ىفو سوماقلا ىف باثك نز وبةلمهمءاردرخآو مو ةمجعملاداضلا سلك

 دعب ناكوز امض ىدوأ || تاك م نص مسا هناف رامض نملدب رجلان (همنصإ) ى احلا ناهربلا هلاتاكرظن ه.فوةلمهملالا دلاب ىفاءاصلل
 و 4 ىذلا) رد_صملالوءقمسيصنلاب( رعشلا) مالك ىلءفوطعمرح ار( ءداثناو) هطهرو سا درع ودعت

 دج ىبنلا نمنايبلا لبق املساد رمنا كلذ بدسومنصلل هداشنا ريمضو رعشلا ةفص (مل_سوه ا عىلاعت هللا لص ىنلا هيف ركذ
 ةوسنلاثروىذلاوهو رامصدنع امونسابعركهَمق لرضبالو ك عفنس هنافارامْض دمعأ ىنب ىأ سابعاب هنباللاورضةحا

 ىدملاو || نم عئاص اصف موقأىهىتل فدد ىلا ىلا هتو ءىلعأيحاص م مفنبالو مضيالرجح هلا لاقو
 شرق نم رع نب دعب دنع يملا نتاج للاسق © نيد نع ىدوأ  منصلافوج

 2 - ا 21 شنوا ند كج بادو « ىدفاوةومنلاةروىذلاوهو

 : 0 هديل ومحلانم رخئأ( طةسرئاطاذاف) ٍلسوه.لعىلاعت هللا بص ىنلاب قحوارامض سامع قرف مسن م لئابقلل ل-5 1 دد.ملا لهأش اعوارامض ىدوأ« اهلك مياس نملئامقلل لق

 سافر ازامتم دوأ ريغرعشلاو عةومناالاف رصلاو ند ونمااب( رام مالك نمسجعت [س ابعاب) رئاطلا (لاقف)
 دجسملالهأ هنال هنجعتلو داكسنا اوصقوح نم حمس ا «دانجلا طنل هبدجعتو زئاح وهفةر ورض نكي نا فورصم

 لاتزال ملا هللا لص هنوعدةءاجا ن ءفاخ مكلزنمىف(سلاجتنأو) هيلادحأ لك أ ميمعتلا هلوعقم ف ذح مار اه نيا رق |( ل
 ذاف) 1 ف بيسأل رئاطلا اومذصلا نم هعمسام را ذملا(كلذ ناك ف) ىمظعلا داع لا ىهىتلا موهيلعىلاعت
 لانس ل امنصناكا رامضنا لق هاسأو ةصقلا هيلع ص ةفتد ًاراماذن دحس عاب هالاقو مسد مل -قهيلع حقو ىأ ( طق_سرئاط ىلاعت هللا ىلص ىلا آرامافما_ىمهوهموةنمسرانةئامنلث ىفض بن رك ذام ع مسام هنال(همالسا
 .لل ليو نا. .ىار | مانصالا نطنوةصقلاووخ آمنص هن اكو باطلا نيرمعل تعقوهقطن ةصقناوهيلا نوكاحتي ةعازخل

 ندم رابش رك قهروك دمراخ أ ابيقوارارمتعقو سو هم باهرابخأو نم تبيقعلا نكمل ا وكاس وارامتستو دو ةماعلا لن تلة الل
 ثيدح فام ْءىلاعت هللا ىضر(هللادبءنب رباح ن عو) نما نءاهنمعومسملا ىطنلانال_هدضملا

 مضل اة أك دوسأل جروهو راس همسانا ىدقاولا نءولسأ همسا(لجر نع) قهبلااور
 ه.نمآول_بوهيلعىلاعتهللاىلدىنلاقآ ) ريمخةوزغو هتبريسفسانلا ديس نياهرك ذاكل2ةى>

 راهض دن ءامون س مع راشد

 عمننال رسح>>هنالاقو

 ىل_ءأبحاص مثرضدإالو

 ىلعالا ىحلااب هتوسص

 ىأ (كاسسغن نه

 ثرو-هنعلل-ةاخل
 هنلالوسرن كسا دوي ا 0

 و تبع هحتقل هدنع قمل تو هيام ىلا عتهننا ىف صوهوىأةيلاح لجو هو هاون( ريسخ نو دح صعد ىلعوشو

 هيئات ا ويسب لستو مالكا اذهىف ف ذحالو ليتاكرصقلاالاهب ن صدي ىثل ا ةعلقلا ىهو نصح عج نوصحلاو

 ١ ىفوأأ ةيعملا ىععةيفرظلاو رييخ ل هال ىأ( مهل اهاع رب منغ ىقناكو) هلوقءدعس ولج رالرتمطلا

 1 وس او د 1 و ب و صولا 22 دنع . هجم صصص رع اصل تصح م ١ يوسع س2 2 مج مع م معمل ميمع م صم

 دن ريبكلا ىفاريطا | ىفائاذه ثيدحلاو (همالسا بدس) رثاطلا مالك ىأ(ناكف) مارملا ماقمن عد. عب ىأ(سلاحتن أو مالسالا

 ىلا) ٌكلوعدب ه> رحص

 ااا

 قده تءادوسأل جر وهوراس وأ أوهو(لجر نع هنعىبمبلاىوراك(هللادبعنب رباح نعو) انداممسي رقهءسأبال
 مال لاوةالِصلاهياعىنلاىأ( وهوهبنمآو مل-وهيلعملاعتهللاىلص ىلا ىنأ) هنريسفىرمعيلا حشفلإوبأءرك ذكري خو زغ

 مهلاهاعرب منغ ىف) لجرلا ىأ (ناكورميخ نو هح ضع ىلع)



 ىدحل قاد ىهوءابسه ا, مراىأداصلارمسكو ةزم-هلا حقب( ب هحألاق) امبادصأ عمىأ(منغلابفيك هللالوسرا.لاقف

 ىأ(اءاهأ ىلااهدرب وكام ك نع ىدونيسّاناسدد)ىأنابةخن فو نالىأ(ناف)ا,مكلامر ودىلا عجرتاىأ (اههوجو)
 انفال اا
 حيد: درازبااودجأ
 هللا ىل- < ىالالخد)

 طءاح سوه. ءىلاعت

 ناعحت ىأ (ىراصن ا

 ون و)رادنالا نمدحاو

 نامئءور وركب
 ىأ(راصنالا ن :لجرو
 (منغ طئاخلا َّق وزهعم

 ءاذلا ني تكركوقو

 اهظفلنءافد اوال
 مساوهوةاش دحاولاو

 ىلع عقي سن>ا] ثنوم
 ا.نيلعوتانالاو ركذلا

 ىأ (هلتد حسق ) اعيج

 ماللاوةالصل هيلع ىذال

 ماركالاو ةيحتلا دوجش
 راهظاب هأ تداهقناو

 ىلا وعنمةنأف مالسالا

 هراتخا يك مانالا هاك

 رهاظلاو مالعالا صعب

 عضوي ناكاهد و>سنأ

 هل وعل مايقل ادب ةبمحأ

 ىحأ نك ار ونألاةق)

 ىأ (اهثم كلدوج_سلاب
 اذااهل ةعدإةعمامناف

 فيك ةكلدجس تناك
 انتءاقتنا5 رمل عم ند

 فقو_ةمانرعأ ن كل 25

 (ثيد-لا)ك:ذاىلد

 تايم هللا تا
 هر رهىلأن عو ) هءأس6
 [ك(هنعىلاعتهللا ىدر

 ركذو هلددسفريعر ءافاطثاح سو هيل عىلا عت هللا ىلص ىذأ | لخد) نسح دس راربا اماور

 هاوراك(سن أن ءواهلهأىلاتلخد ىت-)اهقيرطفىأ(ةاثلكت راق لعقف) 7

 تماسأاذا منغلاب ل عذأ ف يك ى أ( منغاابفيكفهللالوسراب لاقف)هن”الا موية تنكاذاو هلو ةلةيزاحم
 || اههوجوفاهمر اىأ (اههوجو بصحا) لو هيلعملاءتهّننا ىلص هل(لاقف) ريجأ انأو ىريذ كلم ىهو

 هلوةىف ىلع فلا ىنءعتدر ودأ هملانااذهةمكح نا نهىل قامو اهقاقدو راد اراغص ىهو:امصكلاب

 لياذإهناروعىلءءاصح 35 هلن < لامءرملا ناسا ناو

 برضاذاهنادارماامئاو هلينعمالن ارذهاهلهأىلافةادحلاو لا ذخأ وأدعلا ىنعئءاصحالاهئمو

 صاخي ىت-اهباحصأ لزم عوج رلل ل وهيا ءىلاعت هللا لص هتكرم, هللا اها دهةةريدم تاواههو جو
 ىأكلتملسأ ىتلا م:غلا ىهو(كمنامأ كنعىدو.سهتلاناف) هلوقبه-.لاراشأ م اهنام ضةدهعنم
 اهتامضةدهعنءتنأجرخافافنوكلاملا اوباصأم_هو( اهل هأىلااهدرب و)اهءلب واهل_صوت

 اذ_هناكاءاو(اهلهأىلا تاخد ىت>ةاش لك تراسف) سس وهيلع هللا لصهللالوسر هبهرعأام( لعفف)

 عماوباحصالإ سو هيلعملاءتهثلا ىلصا| هدرا ذاذ ا حو لم ةره.خ لل هالة نامأ» ديف واعف اج ديم ناكهال

 حفلا دعب كلذك نوكتساهلا ءهنأ ماثيقاهلعحملاذل وا,تدهع نمدح و خ نم هلق نيوطت نههيقام

 عم سوم سو هياعىلاعت هللا ىلد ىذا || ها زغا ما ةرم خلل هأ ض هبا ةيةردوسأ اد.عناك ىعارلا نأ لقو

 مامنيب وم -:هبةافان الف همالسا رهظأ أ ل -أوهءاجدو ميلا نم لسو هيلع حلات هللا لص ىبنلارمخ
 هللا لص ىذلا هلدهش5 طقةالص لص: لو مهسوأ هءاصأر جحةوز.اا كال: قده ّتساو همالسا نسحو

 ةوبنلا لئالد الص مماوراكنيعلارولا ننام ر وحهدنعىأر هنارعخأ و ةنملا سول عملات
 كاسم حبحص د دحىق( سنن ع وز قال :رهاظأ | مس .وهيلعىلاعتهّرلا ىلص هن ازدعمنماذه دو

 | هبز وجتي و فورعم ثا (ى :راصنأ طئاحسوهيلعىلاعتهللا لص ىلا لخدإ رازيااو دجأ»اور

 منغ)نات_ىلاىأ( طئاحلا قوراصنالا ن ءلجر ورعو ركب ونأو )اةهدارملاوهوناّ سل نع

 45 :رعمىلاءتهللا اهمهأو هن وسر و نمتدهاشالا هلام ظعت سوهيل عملا عت هللا ىلص ) هلت دح ًٍق

 ناكول ىنء(اّممكلدوجااب ق> أن ) سو هياعملاعت هللا ىلص هلاهدوجسىأر سل( رد وبألاقف)

 ىلعتل «دق:خنلا ضعب فو قد>أب ىفاثلاودوج اب قاع لّوالارالاو ىلاعتهلباريغادوج ىلا
 هنأهةمسو(ثيدلا) هماعمءضل هيلعمدق:,الريغردصملا لو معموهيفعسو*ي فرظ هنالدوجسلا

 هريغو دحاولا لشد ىئنلاب ص وصلا دحأود>الدج نأدحال ىغ خيال هل لاق سول عىلاعت هللا ىلص
 اهدو»_تسالا سدح ريغنماهوحنو منغلا ناىلاد راشا كلذ قةهباوح رصايءالةعااب صتخت و

 لاق(ةريرهيفأن عو) مال_لاوةالصلا هلع متوياسك اوكلادوج_سكاعونمم سلا ميظعت
 ثيدخو مهنونأ اورق ” الاكلامنب ةباعث ثيدحو ن.حد:س رازيلاهاو رش يدحلا اذهىطويسلا

 هللا مهجر قيعبا اوك احناودجأ هاو رةرعنب ىلعي ثيدحو قيدبلاورازيلاو ىرادلاو دجأ هاو ر رباح
 قوأىنأن بهللاد,عث.د_>ودوادونأو دمهاور رفعج نإ هللا ذمع ثددحو حمدص دم د ىلاعت

 ىفناك( ريعتءاجف) اناس ىأ(اطئاح مل_سو هيل عىلاعت هللا ىلص ىنلالخد) قبلاو مهنونأءاور
 هدهاولاةقءابةىذلا ثيدحملا لثمىأ ( هلم هركذو)_سوعراع ملاعت هلا ىلص ىادحسف) راثسلا

 عل هبال هوهيلعملاعتهّللاىيصلاةف كلدج.ن نا ى-حأ ن>::للةعن نفو كلل دجست لقعنالة هج

 مشد
 ندفو كال تدج لل ةعئالةميهبهذهاولاةفىحلدلا مهوناك ةرب ره ىلا ثيدح ل ثمال سن ثيدحل ثم ىأ(هلثم) ةرب رهونأىأ
 اهياعقحمان ههلاسااهج وزلدجس:ناةأرملاترعال حاصول مدل دج د نارعشما ا هبال لا ةف ا دج #ن نا ىتحأ نحذف ل ةعذ



 ةبلعت مدقىزملا لاق معئوبأءاورار (كلا منية بلع نع) للا ةحيمصة خل ىفو(ريغبلا ىف)ة رنرهىفأ ثيدحل فم غأ (هكفمو)
 ىنأ مءاوهريغ كلام فأن باةبلعثهمسا نمةباصتلا نمفرعي لو مهم نكيملومويلا بسنفةظيرق ىنب ىفلرغفدو نيد ىلع ن ميلا نم
 دنس ىييبلاوك احناود-أءاوراك (: مني ىلعيو)هنعقييبلاو رازمااو ىمرادلاودجأ ءاورإك ( هللا دب ءْنب رباحو) هللادبعكلام

 ىأ(طئاحادح [لدءالن اك (١ ما ةربرهونأ لاهتعدوادونأو ل مءاورإك ( رغ عج نب هللا دبع ول هنععي<

 ر غن مزراتسلا لاذ تح سس ب٠ سسسسسسشسلللسلس
 (لهماهيلعدشألا) هلهأ

 هس ماعلاصولجىأ
 ايارغتسا وهطئا ا ظفح

 هيحاصاةباعرو هلخادل

 ىلص ىنلا لخداملف)
 وه_لعملاعت هنأ

 هءاقلل-#اىأ(ءاعد

 اهتم داةناواعضاخ

 رساكب (هرفش«عطوف)
 نيبشلاو وكس 1|

 ءارفءاغلا حّتفو ةمجعملا
 ضرالاىلع) هنفشىأ

 ءارلا ف يفختي ( كرب و

 هيدي نيابي ) حانىأ
 َق عض وذىأ(همطخل

 هخسر نمهماطع هسأر

 نيياملاوو]ه+.هامزو

 (ئثضرالاوءامسلا

 هري-غوأن اويحنمىأ
 مي مهنأالاىأ(ملعبالا)

 ىأمل_ءبالدخست ىو

 فورعملا ىزاا لاهلي

 ةياور نوكي دقو يالا

 هيلاىأ(هللالوسرىفا)
 ىصاعالا) هربغ ىلاوأ

 ل#اىف هلثم) ىور(و)ا يلع قا نم هلام اهج ول دج#تناةأرملا ترمالعاصولو رشد دج ب نأر شعل
 كلام ىلأ نب ةبلع” هنارماا دعنا هرك ذىذلا نكل دحابد ع سان موهوىنادعإ ا( كلام ةءاعث نع

 كلامنيا لوةفملسأ مثمويلا سسنفةظد رق ىنب ىلع زنذ هيدوويلا نيد ىلع نهيلا ن«ماقهونأو ىظرقلا
 هدودسو لا ثي دف ( رفع نب هللا د_بعوةرم نب ىلعت ءهللا »_.ءنيرباح و) كلام ىلأن با هباوص

 نبهللا د بعوأ مهتم لك (لاق) ىطوي لا هن باك ةدحاوةدةلاورك ذنعدو مةددعتمقرط زم ىور
 عرس ى_عبانهدش(ل ملا هيلعدشالا) نا بلا باح اريغنء( ثا لادح أل خدمال ناكو) رفعج
 لك ىلعاناهاروةعناك هنا ىنءبلجءياعدشو عرسأ اذا دّمْ ماو دش لا.ةيسغارلا لاو هيأ عدل« لو
 لابقالابممأو(هاعد) ناتسداا ىف لا ىلع ىأ(هيلعإ-وهيلعهللا فص ىلا لخداماف) هر رقتسا نم
 لبالا فوهوةلههمءاروءاقلا فو ةمجعملانيشلا نوكسو مها رسكي( ضرالا ىفهرغ ثم عذوف) هيلع
 كربو) قورغلا ىفةغللا لهأ هندب اكريطللراةئملاو عابس موطر#او سرغللة لة لاو نان الا ةفثلاك
 هءامز عضو ىأ (همطقن )هوو ل حاردصو هوك ريلا نمزا فال سوم اك ل جلل ورعا |( هندي نيب
 الناك امدعب الا ذم هلداقناو سوه ا عىلاعت هللا ىلصهدنع كرب هنالهذىلءوهسأر ؤهدأ#ي ىذل |
 رويطلاو نويحلا نم( 'وثضرالاوءامسلا نيبام) دنع نم وهيل عىلاعت هربا ىلص(يلاقو) قاطن
 (هللالوسرىفا) ملي والاةخن ىفو(معبالا) علا ىذارالا لمسنا ضرالابدارملاو اهريغو
 ركب هنافرقكو هلوسروهللأ ىصءنمالا ىأ( سنالاو نملا ىداعالا) هله هلي وه يقللا«ةلخ ملعب

 نونلاتفدخ ني-صاعو داو ادرفمنوكينا ازو ىصاعواةح هللال وسر ىفاةف رعم ىأ ىتذ ر عم

 سلب |هللا ىدعنم لوأ نالةيدعمواقلخ مهقيل ن ىلا مد_ةونينك الاءاةةاالءايلاو ةفاضالال
 ىدرنايباكهورأووه(ىفوأ ىلأ نيهللادبع نعل ثمو) ْنآ رقلاق نا مد #:اعمتجا ثيح رثك الاو

 ىلا هت هللا ىل ص ىنا هلاعدىذلاوهووهسيلعهللا ىلدهللا لور عمده | ثلا دهش امم عولاعت هللا
 ىلالدومتلا لئالد روك ده دحو ؤوأ ىلأل [ىلعلصمهللا لاوو«ةقدصن هيلا أن مح موهيلع

 هللا لص ىم-فلانال#ا ثيدح فرخ آريخفو)الوأ» ركذام بي رقهظفلوتملعاك ىويبلاو معن

 ءانيلابربخاوهخسنىفو(هورماف)هنمبرق نم لكي شسطدو مهتم ىتبأ ال( هنا نعمه لو هيلعىلا عت
 مهل اة ل_سوهيلعىلاعت هللا ىلدىنلاناةداور فو) ىقأيسإك عض هنال(هحذاودارأ مهنا) لوعُلل
 باودلاتوةىلعىناطنفولعءملاو لوعفملاى«علعفزيتح تغب وهو(فلعلاةلقو لمعلا ةرثك ىشمنا
 متدرأكنأىلا ىكشهناةءاورفو) تازجعملا نمو وف قطنباهنارهاظلا هاك وا هريغو ب وبحنا نم
 ادلفادج سب رقامهجب ق رفلاو عذلااهريغىقورحنلا لبالا ف لمعتسامرثك أوهرحتو («ذ
 الاىأ(سنالاون-لا |“ ١ ؛ رخ الا ىزعع متم لك لمعلامترثك أىأ(هومتملهعتسانادعدإ ماهلالا هذ مهتداراهتفرعمورخ"الا ىنععا نم لك ل هعّتسا
 ةغيدلاو نملقثلا رف || تامل مفوقو لمعلا نم«ياع بعصي ىأ ق ثباميقىأ( لاا قاش ىف)هر غو ل محا |نمهي

 1 57 1 مطل ل سل ا حصا سس سب سم مج صصص سس 2 2 مدمس مس -- معسل كمت : : نابعمتاودارفالا لمت (ئرغصند) ةغللاس اك روك دمى الخسيفوةنقم:زمفلاب هيدعتلا ناله ىبمدم اكن عوضالا
 ىفوأتىأنياهللادبعن ء) هنيعب ىورملا ذه لثمىأ( هلثمو) ةفاضالل هنون تفذح ) 5 امها 0 ١

 (هحذاودارأمهاهوربخاف) مهل امىمهعم هلاحىأ(هناشثن ءمهأس سو هيل عىلاعتهللا ىلص ىنلان الملا ثيدحوف رخآربسفو
 ةلقون !اةرثكى كش هنا) للجن لهال ىأ (م4 لاقل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا نا ةياور ىفو) ىوغللاهحيذدارأ هناكو هركف ىو الا

 هرغص نم لل معلا فاش ىفهوهتلمعثسا نادعب هحنذ متدرأ كن[ ىلااكش) للا ىأ ( هناهباورؤو فعلا



 دوز رءأىلاعت هلل ممن : هلوقب ثيدحلا حد هك له قو هدر درر ها ةااو ىكرلا ل ة:اذك هلدودارأ ءازملا سم. لاق( م اولا 5

 ٍ ليةف ىدابأز وريغلاهرك ذءايضع نكست مو سوهيلعملا عل هللا ىلص ىب :ل1ةقانسةلونذالا هتوقشملا 5 املا لدول از

 بضع مذاب( 'راكلدق و عدجالو بضعاهب نك ملوث الث ليقون اتت البق 5و 1 هدخاوءاءدجاو ىوصقلاو اهنا

 حلو 2 ءاعىلاعت

 (اهسفنب هلاهشب رعتو

 اهتالاحوامتاذب .ىأ
 ايلا س شعااةرداممو)

 اهيعرؤىأ (ىدرااف

 راسجاالاو (مهثادنو

 (دمغكنااهل) اهئادنو

 قوأكلاح نامزفىأ
 لو لكأتماهناو) كلل ام
 ىد هنومل-هد برش

 (ىئار هسالاو هركذ تنام

 ىخلان |سا معنبا جدخ

 ثيدحلا اذهوهودارأىذلاءاز ازا ستمف رك ذاجبتارتعا ( معناولاقف) لمعلا ن ءزجعوريكللا غاب ناىل |

 ىلاعتهتلاىل.مهنا هيفوئرادلا متو رباحن ع عافرلاتاذةوزْغف 5 ::سققةجام نبا وىناريطا ادجرخأ

 ىوقىت>رحشلا قىعرب هل سرأو هنمهعاسا وهن كالا واعمل از اذكهام امم لاو سودا
 فرشال ل * الا ليصمتلا اذ_مبةصقلا هذه ليتل زيجطان لاا ردقو) لي وطهيف ثيدحلاو
 ىهودملاوهد_-وملاوةمجعملاداضلا نوكسوةلمهملانيعلاحمشب ٠( امضعلا )قام !!(ةصقىف)ل اهو :

 ءاوصقلاو ءامضعأ | ةأن قفل“ ءادقونذالاةةو 0 ا

 قىقارعل او ىمم“ !ابهذق نات ذثاوأ ةددعتم باتا الة دحاووأ ةثالث نهلهاضنأ امهيفدملاع اعدملاو

 ىأسضءاهنذابناك لق وتقاوهااوابيةنذا قش ىأ عدجالو يضع الوةدحا وارغالل ا ةبول اظذم

 هنا ساس عنا ن نءوءاوصقلا |هياعرحاه ىتل انا ل ءقوأ مياعرساه ىتلا ىهءاعد لانا ىراخبلا ىفو قش

 ةمايقاا نزايهللا ى ا ماعم ١١تااَّعق رادلا ف ةكرابةقاثب رةدلتلت اذجرخول_سودد ءاع هللا لص

 بضع هللا 5 رد تانك فا اقفمالسلا كل عولاووا 4 تفت:لافنيملاعلا برلوسراب

 اهوذتالاطع اهضعب ىداني عابسلاىن :ثودحا لالا ى: :د١هءاذا ناك: ةزاعموف تءقوذ ه2 ةمتدرعق

 انهه تعقو ىتء دم تكول انما ىلا ةرجش لك ىب_:دانتعتر تح ص اذاند- © بكر اجا

 ملسوهياعىلاعت هللا ىلص كَ كرم ىلع حي ن أهلا عدا ل_سو هيل علا تهلا ىل - صه]تلاقاهعا هيف 0 واهم اص مسابع ءامءدع تدوس
 قر اكان هرج ا وابا تمل عدقو نعط هدئس ف هلك تيد © اذه نأ لاقدقو تدضقدة لاق ةذ4لا ىف هقانودل ماتاذج

 فرط عطق عد_كلاو ىناعملاةرراقّتملكلاو ة-هرضخ وامل دوةلههم )اديءاعدجوءاوصقوءأمشع يول الالوان
 ها نعىزو انا ل-ةنول_هةلصوة-اناقسض ءوهف :هز واحاذافو كقو هذ عم درأعل !ءاذاةنذالا كَ لع مال ملاع 7 1

 اهمالكو) سو.ماقلا درا ةخاو بضءالواخل عدجالو لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ه4ةاخ !ىاتااا هلكت

 (اهسفنب هلاهقي رعتو) هلوعقم بو هنمىنلاوردص م ماكت ىنءعمالك ( لو هيلع ىلا عتهّنلا ىلد ىذلل
 0 ا ارسالاوهورادماان «تلعافمةلمهملا لا دلاب(اهيلا ب ثعلاةردابمو )اغت 1 م
 اهمعر ناكمىأ(ىعرلاىفإف ٠ هرعهرمضلان سد علا و هر غلق هاعرتنا| مممهماطدار اانىلاىلا | يدان

 هوك راو(دم-غ)ةد_عم(كنا14م-هئادنو) ماك اهلاهلك أواهتيذأمنعىأ(اهشوح ولابنتو)
 ملامتاو) نيدجاس ل مهي ًارولاعت هلوقىقاكع ءادنلاوهواممءالقعلا ل عقر ود صا هيريعوءال ةعال مهريمضو

 ىلصه فا رةىللغفسالاو نرحل نم (تتامىت>)!-و هيل عىلاعت هللا لص( هنومدعب برش لو لك أ" ا

 ىرخأ عمش رهلا ىن-: نمه_:عىلاعت هللا ىذرركم وأ اهارتثاىن اها لقول سو هد ءاعىلاعت نبا

 اهتصقركذ دقو مهردةثامعد رايد“ مل_بوم_ماءىلاعت هللا ىلداهارتسشااح اهاملق مهرد ةئاكءاعك

 باصص أه ضي اكرخأ قون هو 4+ 10و ا و

 اذ_هوىلاعتهللادجر(بهونباىورو ) هتجرتوهت هدسن تمد: دقو هللا هجر( ىف ا ارقسالا» هركذ) ملا

 ىلا ا همرحن دوجوملا(ةكم ماجن ا]4-ةجرتتمد-ةد- ةؤبهونباامأو هوج 000 42

 تءلاورد_هوسعام لك هنا لءةو ىرباان صو ص هنا ل. ةوىلهأوأ ىرب قوطت اذ لك ما اون“ الا |

 لوسرابة ايلا نيام

 تغتلاف لاونما اعلابر

 ا عن هلل ىل_ص كدحلا

 لاقفاهياال  سوهيلع
 تلاهتفمألسا|كيلعو
 تك ىاهللالو_سراب

 لاقيشي رقنملجرأ
 هنمكد رهف تبضعأ هل

 ناك-؛ ةزافمىفتءقوف
 ىدسرت> |لمللا ىدشغاذا

 اهضعد تدانق عابسلا

 امانا هوذؤتالا ضعي

 هللا ىلص »< بكرم

 دهشبك 0 ىلا ىلا رح لك ىنندان عمرأناتد رأو تح ءصأ اذاو مسوهيلعىلاعت

 ةجاحّك ياا ىلناهنلالوترايةقانلا تلاقمث ايحاصربا ا نمامساامل ىثءامضءاها سف لاوانه تعتو ىتح موهيلعملاعن هللا لص

 ىفاسلللا هرك ةتيضتإسوهيلعىلاعت كوس لاتامندلا قناع ةنحلا فكك ارمنم ىلع ناهللالأست تلاقىهامو لاق

 ةكمماجناسهونباىورو)



 6 ري 7 2, شل :ق ثنو ع (اه>ةةموي) الط هد ءلاعتاعحىأ (مل-و .4- ا ءىلاعت هللا لد ىنل !ثلاتأ

 اها ور نمردألفءا 3 ءضعأ !اهصضقأ م وو 4 دلالا لأ 8 رارب الاديسلود دد-_ءب رابغلا- ا ىلع تاب 0 ةماجا لت د نم امال ءكو

 رار || ودع نأ او رامىلع ا مهر ءمل م مقر 0 ,دنزو]دوعسمنبان عدس ق (سنآ نعىو رد هال ةكمما ثء دحالو

 اضع ترانس زو(: مرح سو اغلا هل .! هللا ملا مل--و هي ءاعىلاعت عل هلل قلصىخ |نا) مهنع معنوأو قوم 2. !|و ىناريطا و

 اونوك ىفاكاهت (ءاع ١ نعر اودى 4 دلالا اوهدهحاوم هم ىذ» مى نياوحل امقىأو اولا ن مدل دملاءاعل امد ( لسوهيلعيلاعت هللا ىلص ى ا

 3 امناىلاعتملو ةىف ىة>اك هةية ىل ءهناو يوك: مأ هنارهاظلا تاةةدرق
 وم

 هللا لص ىنلاتلظأ) فو رعملارثاطلا توص عي رتل دلالاة و ريدلاو رسمت ربغ نمءاسملا عك
 ىلل_ءةوداصتالةمريدعتن ام اذلو لور مدل نم اًيوميل اهلل لج 2 تعمتجا ىأ( سو هيلع ىلاعت

 ا,يةءءاعد هللا باحاف (ةكرملاءاهاعدت) 539 حتةىأ(اهحتفمون) أ يسوراغلا ىتماج ل نماهنا

 وبأو بلا ىفام-طلاو رازبااودعس نياهنع هاور( سذأ ن عىور و) ررةئاكدادتالةءرتح تناكو
 ىزلارو راغراغلاوةدذ ةرظلاىلعبوص: م( اعلام ءاهللارعأ ل اوةبع ث نب ةرمغملاو مقرأ ن يدم ز 18

 ناوءعاان عدل :ءَنآَو ةلاق قةروك 2« ةروهدم“ ءهصقو رحاها ل- 5057 : هللا ىل هيف ومخأ

 0-5 املا ةلزتما زرتق:درقاونوك هلوةكر يخ_.فثلا نعزامانهرمالاو اهتقو نم م( تحتك ةرحش)

 ىهو ىلي هلا هلاك
 اك ءارود_>او ا ءاوةقخ شد راكداغاهءىذحت *نطقلااهث* هع ئثاهعو ضبأر هزاملو ةءاقلار رقع

 ع-يةصلا هلمل ءارلال دك 5 مها ىلع ميد || لدور رعاشلا ل اوتامنلات 5"

 هللصأوو اولان مد .1ةيقوقلاو 0 0 ءانلا مضبما حلا نا مدت ( سوه 3 قامت هّلالصئتلا» ءاحتإ) 1

 (رمأ وسد ر , راقك نءهماطن مءأرئال ث د هرب ن نع(هنرغسشق د اغلا بانةهج ودل .اةءقىأءاحو

 نالراغلامقب ىأ (همقباتفةوف)ةرحشلا كاإ:ىلءاتضاب وأ ثعف ىثنأوارذ رك ذ(نيتءاج) هنلامغلأ ىأ
 0 ا د ىأٍلسوهم ءاعهللا ىلص اهب ١ هيلا نع ة .دم اقدرووس الامل ناكل تا

 مت دياذاىأ او ةمسواوندوهللااوءس لك الا ثيد>ىفوهنماج لك اخرا ءاف مر اىلا اردو ةكربلاب

 تءاحهر> كانا ل ةوهدخعم اك [نااوعداىأا ههسث عع ةاذاو ى-:مان دومءاياماواكةلكالاب

 لئاقلا هيلاراشأزك ضرالا ىثترخآن اكم نم سن
 نادغالا نس>ايودعلارظذ 0 نمهنرتسةح رم هلات ماق

 ءارلا ىح عاطلان 1 متناكهر>-كاو ىعتامهوةراحاءابلارحش ىدرو

 نباةريغملاومقرأن يدي زوسذأن عميعذوبأو ىويبلاوىفاريطلاورازرلا ودع س نبأ ءادر(خ تيارا

 مل -وهياعمجلاعت هللا ىلص ( هانوبل اطل ىتأا ماه خوراغلا باب ىلعىأ ( «اي ىلع تجذ توبكنعلا

 راغلاب ابو تومكدذعلا 0 رجشلا نهروك ذ11(كلذاوأرو) وذخايلهوعبتاوهرثأ اوصقنيذلا
 رورملاه:مىذلا(هنأسب )نار 8 2.(ناتما#كان ب رماللاو ء(دحأ)راغلااذهىفىأ (هيةناكولاولاو)

 (اوةرصناف) ,وأرراثنلااوذعمأو ثيحدتممهب رق رر ةل(موهمااك عم سو هيا ءىلاهدهنلاىبص لاو

 نوكيفز 0-5 < هالو نأ اندرأ اذا دل اعل

07 

 ةرجفلانيءأ نعةردشلا

 تباث نيمءاةرك ذدقو

 حرشام-_.ةلئالدلا ىف
 هياعدمتا تنال م

 لمخدا1 ماللاوةالصلا
 تين أركب ونأهعمدراغلا

 لثم:ءارلأ هنابىلعملا
 تبان نيهساةلاوةعاضلا
 ةفورعم ةرحش ىهو

 نيعأراغلا نع تء>ش
 ةف.نح وألاووراقكملا

 نم:ءارلا ىلاعت هللا هجر

 نوكورحُشلا ثالعا

 او ناسنالا هاو لدم

 ضريبأ رهز و ناطيخ
 نوكيوداذلاهنم ىئد

 هنلو د سد راك

 ىل.هسلا ءركذ نطةلاكهنال
 رحضشلاا ند تالعءالاو

 حدقي امم ةطاتفا عطقلا

 افلا ا ضدوك ني مين 0

 الزَت ىأ نيعلاب ىورو
 ال-ءلىأ (راسغلامهب)

 اردفاواه هاعد ىأ | .وملع ار 6 4 دلا لاو راك لا هرامص أن مهعمن موراربالا د. سلوخدرامغالا نظ#

 املث) راغلا مب ىلءىأ ( هءابىلعش حسن توب كنعلا) ناو ةحرحةخسن فو (نارخآثيدحىفو) ه.قما لك اخرفاف مرح اىلا

 نمىأ(دحأ «-يفناكولاولاق) تو بكسن ءلاعسنو نة ءاا فوةونم رك ذامىأ(كلذاو روز رايخالا د :.لىأ(«انوبلاطلا أ

 (او ةرصفان مهمالك عمي يومي ىلا منايا ىنتلاوزماعاوترساو ذءلا جسنالو ىأ (هنامإ .نامما#ا نكتمل)ت ةولااذه لحد

 ناو نيدثحو نيتءاجهيلا ل هرأوراغلاهج و ىل عت جف فتوبكدعلا 0” و زعهللانارازبااد:_هىفو مهما ماوكردبملو ىأ
 نين ”ءاهلا كندت لن نمنيمرحلا ماجن او هنعنيكر شم اد وام ذ



 لص هلا لوسر هام_فاناطاسةيلهاحلا ىف همسا ناكرمل ادم عنبالاقدداو رو ةبعت هلءارلا نوكسو فاقتلا سد( طرق نيهللا دمع نعد)
 ديدشتو فال! مضر( بر قلاق) هنا هذعمعن وأو ىناريطل وك الا ءاور ثد دحلا و مورلا ضراب لد 5 ىبتن هللا دبع مل 94# ا كاف

 هر وأ 42 يضر نمد حو: دب عج نم حسب (ت اندب !بوهيلع ىلاعت هللا 4؟ لصوتلاىلا)فداىأ ةروسكملا ءارلا

 نيادازوىرهو ل اهركذ

 هيل بالاب ىهوريثالا

 اهماظعل ةد؛تيهسو

 ىلا تعئاال_ةاهئمسو

 ةصاخ ىهوىحدلال و5

 تالا نسمزاالو لبالاب

 سو هيل عىل اع هلا ىلع
 نع ءازحالا ىف اهبةرقبلا
 ةرقمالاهمسال وأ: ةعبس

 هبآو ثيدحلا لب ارش

 ىستنا هناعنع جلا

 قالطات دن اذاهنا نمالو

 ةكئاتأ لا نمضدللا
 ةعذن رش لب.الاباهقالاو
 :رتاكل اك مف ةدفلاغاو
 جمل اهبآو ثيدحلا عنمو

 وأ سس ةرداصمأا

 نمد (عبسوأ تس

 موناهرح-ل) ىوارلا

 داعان-هىأ(ديع

 (هيلانةلدزاف) ىحّالا

 رد كتلرلا ما اواعخا
 ىلاعت هآوق هنمو نرقلا

 هللاىلا ان ورق_ءادءاكح
 الادوزا ادا بودحاز
 ه- :هو ىازلاا تروا

 نيرقت ىدملاودةلدزملا

 ىف ىأ (أدبي نوياب )هم
 نآ وصىز-لالاواد رد

 ثننأتلا ءاب نتا
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 سنس عله ماع ىلا#ت هللا لص هفلخا وضم 0 رقنمنادعأ اوناكو باطال نيك ران نسعد َر
| 

 ولهنااولاةفامه-ضيدىل-ع ني-ةمءاهلاوتوبكنعلا جذاوأرراغلاىلا اوهتناا واقد رب !ص شوف ئاعلا 8 هيتس ع ا ا ا

 !ذهىؤ ور سو هيلع اع ّللا لص ءآرد_سأردحأ أاطأ طول تيه نم مهب رقعماذه لثمناك ل دحألخد
 ءارع_كااهيقلاقدتو ة>رحةريثك قرط نهنوثدغاءاو رورتاودلادحتغأب ىت>تعاشت ار دعم
 تيقتلا نسال وق ىتنجعت واريثك

 ىزلك ىقهسدا لوك 3 اريح تحسن نازعقاادودو

 لوقعماذ_هىلارظناو .

 راخق لك فافار_>ةزاحد هل 0 هح- سن تونك ة:عروتراغولع

 راغل امقبهلجسن نمراغ دقو 2 ه-سشن كلم زعل ادود كل ذل

 هدب زمهىق ىريصوالا لو ةه..نئاهب ليطنالرخأ ناعم هيذو

 ءاقرو ةماج ه-ةجو ه راغ هاوأو ابْنم هوجرخأ
 ءادصلا هنانحلا هتفك ام هد» توءك.:ءاه> فب هتفكو

 اذهوةغللا ستك ىقاكعسنلاة ماكل اءادصخلا مارس ىأنذإلا ندتاهنالع ردلا ىهنينوثب ةنانحلا
 نملوقاذ_هو شب رلاةريثكدلا ىأءادض ل ةماهنا هولعجذا بهاوملا بح اصوهحاريش هفرحت ميلا

 ةدرعلا هلوق هرمسغب ودوةنعلا ىلا لصنمل

 مطالا نملاع نعو عوردلا نم د ةفعاضم نعتنغأ هللا هنأقو

 اريمأن اكو ىلامثىبا وهوة مهمءاطاييليةنك اسةلمهمءارو فاقلا مضن( طرق نيهللاد+ءنعو)

 هد:سمقدجأ ونس !بادصأ هل جرخأو نم عنو تسةنس مورلا ضرأ: ل“ :وهن واعمل 5 نم ص + ىلع

 صعب قأىأ لوعة! ءانبااب(برق)ادنسم معنوبأو ىناري_طا 5 اكاءاورثيدحلا اذهو مهرمغو

 ةصاخ لبالا نمرحنلل دهدام ىشو هن دن عج( تأنديمل_ب وهيل ع ىلاعت هللا بص هللا لوس رملا )هب اعلا
 لبالا نماهنارع-ثالا نيا لاقو ةعيس نعءازحالا ىفاعرش اهمكح فت ناك ن اواهري غور ملا بلع ىأ طن الو

 فالخىل_ءهتابدر هلادلا نوكسوةدحوملا مضي تاندب هنا فزعلا لاةوتاح:ه,تاندرو ةقيقحرقبلاو
 |0000 سو ةماورلا دعاس نال ذيع وهو #اع_جوهفندب ع جنوكيناالا سايقلا

 ىلْزلا ن هلاعتفا(هيلا نةلدزافديعموناهرحنيا) ىوارلا نمملشلا( عسبسوأ تسوأ سمنإلا دب

 نعو) رهاب ةزجعمهذهو عذلا ىف(أدمب نوتياب) ىلاعتهللانم ماهلايهلا دار ةذاو اهحذي نأ ىف ةبغر
 هللا ىف-د يبذل اناك) مدقت اك هل هروادنهاهمسأو قبل اوىنارع_طلاداور ثدى (ةملسمأ

 هلتلاتلا#اناسلدال سالا هءو_سىطشب هدم ىأ(ةيبطظ هدانقءا ردى 5 و هيلع ىلاعت

 تلاو) ىثيدانى> (ك-ة+احاملاق) مانا رعااهدنءةةثومىهاذاؤاسما | تغتااف( هللا لوسراب)

 همأهتدلو ىذلاريغدلا ىظااوهو نيتم>عء لفط نزوب فد ىنثم( نا ىلو ىلارعالا| ذهىفداص - 0 رووا
 . - . 23 ى - -_ ا ىل_ه ىلا ناكةماس

 ةقثومىهاذاف تغلف( هللا لو سراب يما هندانف ءارغتةيدابىأ(ءارك ىف سو هياعىلا هللا
 فشخ ةاثن (ناةث_خىلوىلا رسءالا اذه ىفداصتلاةّك + احام )اذ ىأ (لات) متانوارعاد

 ق 2

 رمغصلاةيرظلا نإو نيشمحعملا



 ازركوةزمهلا عذب (اههعضران ىدل ىلا بهذأ ى>) ىلسرأوديتلا نمىأ مالا كو ةزمهلا تشب ( ىنقلطاه للا كلذف)
 نياعمو ةحرص ةخ_.ىفو عوجرلا اذ_هنياعقت و لوقلا اذهنيلو:أىأو اولا تف( نماعفت وأ لاه كيلا ىأ (عجراو) داضلا
 حمس نم رشو عا ثعلاةالص نع ماني نمي رشوأب رلا لك أي نم ”رثاناف عجرأ ل نا تلاقجرتالن ا فاخأ لاو هءاور ىفوهردقمءزم-هلاف
 هيلع لا عتهنلاىل_صونلا اهطيرفىأ(اهقثواف)ت عض راامدعبىأ(تءجر وت هذفاهتلطأف منتلات)ك يلع ضيرلوك مسا
 ىأ (ىتلط” لاق اع كلأ هالو راياقءلا هدنعوأ اة اعملا ىف لسوء ىلاعت هللا ىلصو هو( ىلإ ءالاهبثن اف )املاح ىلع سو
 (لو#ثد) ىر# ىأ(ءارحصلا فود»:تجرخ فاه ةلاط افةيبطلا.ذه) ىنلطأ ة»ح صةخ_:ىفومأ ءانعمريخوه وأ قلطت ناوه ع

 م6 نءةودنلال ئالدى ىبيملاءاور(هللال وسر كن اوهشاالا االنأد«ثا)ةيبلثلاىأ
 اا لاا ااا 2 2 2222ئجج7799-73223237277>722727>دلييبلا

 لاعفالاب صنب ( عجرأو ام يعضراف# هذأ ىد ىةلطاف)ءارحصلا كلب ل حر يشت ( لح كلذ ف)

 كلذب رعشبالءانىارعالاو (ا«ةلطانرعن تلاق)ك ةقلطأ نا ىلا نيعجرت ىأ (نيلعفو أ لا) ةثالثثا
 هللالوسرىأرو (ىنارعالاهبئناف) تناك امك اهطبر و(اهق وأ تعح روزامهتعضرأو(تبهذف)
 هذ_هقاطتلانةحاحلأ ملسو هيلع ىلا عت هللا ىلص هللا لو رالاقذ) هد: ع سو هيلعىل اعت هنا ىلص

 هل <اف(هللالوسر كن اوهنلاالا هللال نأ دهشأ ل وة:ىهبىر<2تجرذن)اهقاثونم(اهقلطاو هيبظلا

 الفرنأ قرط ن ههدو رولر جح نباهح ص دقو ثيد-لا اذ_هىور نمانرك ذدقوأ د تبمربدقتب لاح
 بوهيلعىلاعت هللا لص ىنلا هنقاةيااع اول. هام دنس ىف نال هإ لصأ الهناريشك نءا لو قلت فلا

 هفطاعةكر# نيلعفتوأ هلوقىفواولاو عونم هنذار ةدربغلاك لم فالتاو:زايملاباهكسام هنالك لذىف
 تازجعم د د41 ىفو هلثمىفنيل ولا ىلع ةيفان ةساوأ ىلا نيعج رثو ىل كلذ نيلوةن أى أردتم ىلع
 اذه ىلع فقأ )ىطوءسلالات(ىورام)تاناويلاةعاطا تاز>عملابابىأ(بابلا اذهنمو)ةرهاظ

 هرك ذىراخ لا ناالامورلا ضراب سلا نع لض ني ةنيف ل عقوهنا ويملاج رخأواذكه ثيدحما
 0ك ومةزيفسلا)هدارقناو هليلذتىأ(دسالا ريخ_ست نم هيلع صارتع! الق فصلا هلاتاكهخراتىف

 هقلىذلاو هو لو هياعىلاعت هللا لص هللا لو سرمد نموهو( لو هيلعملاءتهلنا لص هللا ل وسر
 ه.ساىف فاتغاو كاذررهت_كاؤةنيفست نأ أسا هللاقث ةعتمالال اح هراغ أ صعب ىفهآر هنالةميقس
 ثدد_هاىفو ننسلا نادصأ نموريسغ :ومل_مهنعىور ونامهطل.ةونارهملهقو زامو رليقف

 ةنيفسو ف ورءملاملةالاوهو(نميلاب) هنوك كحل ++ نب(ذاعمىلاهه>وذا) همسالةقاغأ ةبسانم
 مأنا لقو هقتعاو سو هيلع ىلا عت هللا ىل_صهللا لو سر ارش سراف نمل ءقوبرعلا ىدإومنم

 نيذاع«ل_سرأ ل سو «راع ىلاعت هللا ىلص ناكو لو هياعىلاعت هللا لص هللا لوسر مدخن هتقتعأ ةماس
 هللا ىل-ص هللالو سر ىلو ههنا) هالاقىأ(هفرعف)هقب رطىف(دسالا اذ) ةاكزلا عمجيل نميلل ل بج
 مهفيالتو صةمهمح ا (مهمهف) هنعفكو همالكم_عفيلاءتهلناهمهلأف(هراةك هعمو مو هيلعىلاعت
 هللأ ىلص هللالوسر ىلءوأ هيلعىءتماللاهتننطلا#ةنيقسز !ثءدحلا فوةحبهيقتوصليقو

 هقول اباهذا قد رطلا نءةد_عابتمةيحانهنعرخأتىأ (قدرطلا نعىحنتو) سو هيلع ىلاعت
 ىفهلعقوام ل ثمىأ (كلذ ل ثم)ن هيلا ن مهعوجر وهفارصناىأ(هفرصنم ف )ةنيفسىأ(رك ذو)ل

 لصأالريشك نبا لاق ى>

 ىنلا ىلاهبسنن«ناوهل

 ]سس .وهياعىلاعت هللا ىلص
 هقرط ناكل ب ذك دو

 دقواضعباهضمد ىوقي

 ىنابمصالا معنوأ اور

 هيثهدأ:ءايلئالدلا ىف

 ةملسمأ ن-عليدهاحت

 تدك اورك ذام ود

 هوحنب ىفاربطل !هاوراذكو
 ىرذ-:ىلا ظفامل اهقاسو

 بيهرتلاو ب.غرتلا ف
 اذه نمو):اك لا باب نم

 ة_عاطباىأ(بابلا

 قب رطن-«تاناويما
 ضضددل تاذاعلا قرخ

 هكر ب ما نم ه5 احص

 لس وهءلع ىلاعت هللا لص

 ةخس ىو( نمىورام)
 (ةنيف_كدسالا اريخس )ف

 كيشاتلا ف دمر

 نوفل ديالو
 هيلع ىلا عت هللا ىلص هللا

 000 مأ طعم | (م-و

 هبلعهءمقاورهثالاىلعن»رلادبعونأ هةدنكو رثك الادنعنارهمهم|و مل سوهيل ءىلاعت هللا لص ىنلا مد#ناهيلع تطرشو

 ىأ(نيلابذاعمىلا) لس وهيلع ىل اعتهننا ىلص ينل اهل رأن ي>رب+خ فلا ناك ىأ( ههجوذا) ةروهثمةيضقل ةنيغس مالسلاو ةالصلا

 هعمج لوهيلعىلاعتهساىلصهللالوسرىلومهنا) ءارك ذفىأءارلا دي د شنب (هرعفدسالا) ةنيفسىأ( ىلف) هئاضقا هيفهتماقا لاح
 ملاك | ىهوةههمملا نم ضاملءفنيت>و ةفم نم هيمو نب ثا( مهم عف)هررغو أ ذاعمىلا مال لاو ةالصلاهيلعه.وتكمىأ(هاتك

 لئءاضبأ) هعجرىأ (هنرصنمىف)ةئيفسىأ( رك ذو)ةنيفسقيرط نعدسالارخأتو دعبتو ىأ(قيرطلا نعىحنتو) هاب
 ىلع لم تاقمورلا ضرأ ىف شنحلا نع لبٌصْني-> ناك ائادسالاه يقل نا ىويبلاهاوردقواذكءاور نمردأل ىحندلا لات( كلذ

 ىنصملالوقهيلاريشي اك ةعقاولاددعت



 ة:.عسأا كلت يا : هلا نءمىأ(ةنيقعنا)ر انيلاو قييملا» اوراك هنمقسن 1 :ءىرخأهءاورقو)

 مل هللاكو رلومانأ هل تاعفإ 2 ًاجاقىىءلاورخ احىأ(دسالا اذاف)ا معرب ار زج *: ضرأ ىفو ( (ةرد زجىلا جرخف)

 2 0 لرب < وىلاريسثي ىأىازا مدع خلو ممارمك و ةوحعملا نمل ن نودكن(ق ىنزمغ له>:!.وهيلع ىلاءتهلبأ

 هزل ةمار 5| !ثيد اذ هدارءا ىف و (قير كلا 12 -) ىادىأ(ىب :ماوأ ىت>) هةةعوهفت 5 نيباعىأف اك !| هكو ملأ
 (مال_لاوثالصلاهيلعذخأ) ة هع اًتناةحص ل ءةءرفتمةماركل ا نافذ لاس رلاودودع !!قدصىلعةلالدلا ثيح ن مىذلاةزجعم هلع

 ذدخاهناثلذ نمولاة.ناىلوالا ناك
 (هيعبصا| نيب ةروهُتم

 حدتو ةزمللا سكي
00 

 ةعس هوح ولاؤا ممم لك
 اهكرتىأ (اهال-خمت)

 رسكب ( امسماطر -_

 راصى أن يسلا حّافو ميلا
 هاا قرا
 ةديدخلا لصالا وهو

 لعحت واه نوك ىلا
 هقالطاز ةمالعأ ملل

 قراح ةمالعلا ع

 ةقالعلا رهاظ ةرامعلا
 ىف ىأ (اهيفرثالاقبو)

 قوز هال ل لكم

 ىأمذلاب (دعباهلست

 ىكدلا لاق أاهدسعد

 امو) هاور ن-«ىردأال
 كلذ نمو ىأ (ىور

 نب مهاربانع) ىورام
 مالك نمددن-.د داج

 ىاطاغم ةريسإف (راحا
 :ىلا_عتهللا ىلد هاناك
 ريس نمل سوي ءاع

 لاش ,وريفعو روق ك

 هاطعأرخآو كك و 056

 ةريمك ةليمق(سدقل اديعىنب نمموقلءاش نذاب) مالسأ اوةالصل اهيلع 85

 ىلا ىهداورلا :ذ_هوةنيف دعس نعىأ (هنعىرخأ هءاودفو) نينرماذ- ههرفس قه.قل نوكمة هنأ هذ

 جرقن) راف 1و يتق تطعن )كر 2 طولا اهح حصورازبلاو قبب ءاااهادر

 ب اومانأ) د سالل(تل ا رعمةرب زا واويفهيقلدسأا أجلا عأ (دسالاا ذاب زجولا

 ملا 5 ةمدعملاني-غلانو ك:(فزمغي)ر اصوقةطىأ(لءحقف _بوهءاعىلا عن هلل أ ىل كهل

 هبكذع) هلوق هني رقيفيف#لا عف كلا نءهيززو+ 5 ن حل ايةراشالازمغلا لصأ و ةم>عمىاز واهمّضو

 ىأ(قي رطلا ىلع ىنماتأىتحإ) نعلاو فت كلا|نيبامو عارذلا سأر وهو ف ك-!ارمس ناو ملل حقب
 ثرع 5 اقرحملاىف تنكوةنيق_سلاق قوبل لاقوهيق هذ.اكهفر غل ويرطلا لاق قأى 0

 9 ومان را ابأابتاةفىلا لبق أ هنبأ ارد سأا ريقةجأ ىلا ى>زخافا م”احو تيكر فةنيفسلا

 ىلع قماقأ ىتح م ىذممث هبك_ذعىنيرض ىنح ىو ل .قافإ وهيل علا «تهتل ىلصعتلالوسر
 لوسرأ © هزجعمةب فوه. ىدهعرخآ ناك _ةينعدوهنا 4 مدخظت مالي ىبد رمضوةعاسمهم همت ىف قى د رطلا

 هزعىلاءتهللا 8 ةواضلا [ةحمق باةماركوةمسار 5 ذداهلدسالادا.ةنان سوح .اعىلاعت هللا ىلكهللا

 ءذخأ نالخ كما ىعمءابل ان ىدعتملاذخأو اهكسم أ ىأ ) :امنذايمالسلاوةالصلا هيلعذخأآو)

 ْح ..صا ثمة زمف 58 (هعيصاتب) هر و هتملهبق مسأ( س عل ادمع ىبنهمو#ل)] نيمضت وهف

 0 اصلا هك رثواهن عه معرصأ كك ىأ (اهالخمت) تف 0 7

 ىدااذل آمساو هن كل اوهو مسولا معان ءواو ت اسقف مسوم هل صأ ماريدك, (اهسم) هرثأ ىنعباهتذاب
 4 را يراك الاهيؤ ةىذلاو علا لع قلطت هاك انيس 0

 هدا ثا :د4 اذ هواولاهدهعو هذخ ا دهد وأ اهدهد ىأ ل مس و الا !اىأ(ا 5١

 هنا اولاتم مكن أب> نيد هاوزثيدحل اذ ه(هدن_دداج نب مهاربان ءىورامو)ن مدح انمهاور نم

 7 لي ءلضآ ىذلا) هلاق عادت رد لس هي اعىلاع :هللا ىلص هلقطنو(راجام لاك نم م) فيعض

 امكربم اهلك ار 5 ط1 نمش (باهثنيددزب لاو ه-|ام هلل اقو) اه>5 اماه هدحو

 تنكو لربع ءايد :الا نمالوىري-غىد-حلهءنن مىمملذا ىبك رنا عقونأ تنك هللاقو ىنالا

 (اروقعي سوم لعىلاعتهّشاىلدىنلاءامسفإى رينو ىهيحج ناكةادعدررشعأ تنكس 5ىدوومل

 ةيماعالهق ر عن يق نو:هريسغىورو ىمسلوءفمهنالبوصنمنو:هفورعم خلا ثك فوه

 م عاهدد 1 ةواولا دايز نالر ظنهيفلوقأ فاسماثلاهلاةب و ةعيكلع-غلانزوو 5

 جاسبلا ' مذ رقع نإ ىرت الأ ةمعلاو ةيملعال لبكلذل هن ه5 ةرص عن :ءمر عدل 5 هك اظااو

 0 1 را#لاىأ(لاقوري_يخ)هءاصأ ىذلاةخسنىفوهمه-سفىأ (هاسدأ) ةدامع نع _س

 لسن نمو لو ىنتبك ثنا هةونأ تنك دقو ىنالا بك ريا مهلك ارا نية سىل.ذ نمج رخأىلاعت هللانا ىتعتو ىنعي ( باهش
 نع متاح ىلأ نيو اورامىلعىند ع وى <« ناكواد- عهر رع كو دورا تاكو كري غءايد :الا نمالوىريغىدج

 قون وذتلاب ة>_قورصقلا(ار وفعي إو هيلعىلا_عتهللا لص ىننلاها هسك)ىرهظبرذدو ه يطا ل ءاوووو عيد

 ةيم رسم 5 2 11 عب هع



 4_بارب بالا م- 4ع اعيرضءؤ)م- وم :ى أ(هاكارودجلا]هل هل_برب ىأ( (هيجو ناك ) مالا والصلاه اعوذ اىأ(هلا 9

 نفدوىأ( اي هي ءىلا ل :هللأ ىلص :!!نأ وز _بو*د 2 اهل ا لله هيلاعوملا# .اعامهمهبلطن ىأ( مه عرمم 3

 تراصوى ءأ( تاف)ن وك دش مذ وأن يد ا ,(انز 0 لآ نب مم ما ىالىأ(رثب )فني ىرىأ(ىدرت)

 ال امس اوهللصأاللا اةوروطظنم ىلأ ثب دحن «ءافعضلا قنامح نبا ءاوردر 42

 5( و( : لوقا أهم ته هاا دقو فول ا ءلامذد رقعن نيدوسالاح حاحصلاىف لا اة كل ذ]إ  رصن

 ىلا 5 هللا لص هنأ !- عاو * كل م بكل ب رش مالك لس اءذهق 3 ولوعقي لععلان از : وأ قس سلو

 تاقو ددا مايد قام اكرثبلا قهسفت ىرىذلاو هوريفءور وقعت :نآر اجءان اك -وهيلع

 طم 2 أى 'اإمسقوةملا هلءاد_ةأأا وهو سبهشأ ناكريفعن الل قوريسخ ماغمن منك هنأ 2 وذنب

 ىليهتتلا اهله هذهر و فعن ةصقو ةدأمع ع ملعس أ اطءأرخآو همكر بزاك ورش هوا دهأرخ] آراج هلناكو

 ناكهناو و) لما /| ناتكىف ؤوكاداز دليل الام لوصقلا باثك ىف روك 7 !نعضورلا ىف

 رودو وةهجىلا هل سرب ههج ولىعمو (م-ميعدتس ؛ وهسأريرابلا مهباعبرضيف هباحصأرودىلاههجوي

 اذااو اك م ل م_بوهياعملاعت هللا ىلص هللا لوسرةوعدةياحامهنمتلطا ى :«عوجمع لل ب وراد ع.

 ماعلا لا مهملكت هناالمماطا هنأ اوماعوأر و ٍرابلا هقدل وج روم

 ا مس .اعىلاعت هللا بص يذلا ناو) دارت مهفو هلرخسذا هناز ا 0 نم ماخاب سو

 تن ع نايا نر الاب ةورعمةن داانتناك( رب ىن)اهحرط قهسقت ىتاأ ىأرا#ا(ىدرت

 | نمىدرتلاقي 0 قلأن م لاله, صوصةوهو ءلالملا وهوئدرلانم لعشت ىدر ملاوع عرغ - قةرثملا

 مدوهي 0 ء(انز واعزح) ابيةهفن قلأوأ طقساذأار *لاىقو ىل- 4

 ه.فمالك الةنسهيوكر ناوهبك ري ناك هناو راس هل زاك لسو4: 1« لص واد تاف) دقو

 بذك هنا ل_قىدح 4 نعط نمهيق فيعضدن_ب نامح با هاورهناق ثيدحلا ازهىئمالكلااماو

 ىلاعت 0 ,جعم نمركذامم(و ) ال صال هضءلاقوهرمغو ىزو ا نبا لامك عوضوم
 كد كك -.بناا بع نبدي نع ىارراعلاءاور ىذلا (ةقان ءلاثيدح) اهقاطنومما مااودالا ىف !سوهياع

 أ .ةضيتلاذل 4 2 , قطب (تدهشىتلا) ع وضومهنأى هزلالاةور عن ما نعواحناو ل_مهاحي

 01 ا اهقرساعهنا) تلاقف أي رع منا لبق ىذل ايكملامو (اهم- -اصا ل _وهياعملاعت .٠

 | ىلا ىصلام- ميلعءا من الا صئاص+ نمهناوةثوأ هملعد ك2 نأ ىذاقالن الا بو _.وهيلعىلاعتهلل

 قرط عمجعانكاذا ىتحل_بوهي .اعىلاعت هللا ىلص هعمانو ز ا ,ان نبدي زلاها اموهث.د لاو ماللاو

 كَم ماع مال !الاوو مودع ءاعىلاعت هللا ىلص 24 اعف تو ى>ر معب ماطخ ذخ آ ىلارعابانرصبأ ةنيدلل] ْ

 لد رالداومت هضم وهو ريعم ااغر 2 اذه قرسهنالاوو ل> رءاخ مالا هيلع درفهّللا ىنأن

 دع_سنباه_ج رخأىزلازنعلا  ,دحىف ىأ(زنعلا فول هرخآ ىلا بذاك كل: ايدهشريعبلا ناففرصنا
 قورتعلاةق- م( هللالوسرتنأ لا هتءىلاعتهللا ىذر ركب ىنأ لومدعسنعىدع نا هىيلاو

 اولرثو شط ءموماصأد: :و) هركعقوهوىأل أاح(هرك ءىف) سو هيلع ىلاعتهللاىبص ىتلاةخسف

 ل-جرةثامماُث نمانيممهددعسي رقىأ(ةئامثاثءاه 'زمهو) هينءاسال ناك مىف ىأ (ءامريغىلع

 ىلعهبال < نأ له( !وهملع ىلاعت هللا ىل- صدهللالوسرأ ملك لهطضوءانهءوءاهز لعملاكلا مدن دقو

 قيحرزما نتا ردو ئىدن) سس هل

 هضصق نأ تاعوضوملا

 ريس غاهركذ روقعب

 اهلقندق ىئاقلا

 نءهضو رى ىلوه-لا
 نادك ىف كرو نيا
 ليي بلا اذ لوصفلا

 نأ“ 1 وحادازو

 18 صىنلانأ لما اكا

 ناك ل سوهي اءىلاعت هيا

 را ءادحأدارأاذا |'
 هلآ طع دا هلسرأ

 برضي ىت> بهذ و
 جرخيف بابلأه أر

 لسرأدةنال«.؟للحرلا
 ىلاءتهللاىلصوو 2 ||

 اذافدباو رول هوهي .اع
 رادلا اص هءأاججرخ :

 بحأ 90 5

 ىلا عت هلنا ىلص هلل الو سر

 ل2-ذو نع مه_سوهياع

 نقر اس

 ا
 ثيدحاذ هلاقو قءسأم
 ريغ.دانساىفو بد رغ

 نيسلووحلانء دسحاو
 ذا عءنعمهنوأءاورو

 هللاومد هناك لمجنبا
 ثيدحو) ل_ءأىلاعت

 تدهس ى ةلاةفانلا

 1 كدا هل خا ادم هيقدن-داشب ان ندب زنءىلناريطلا اور( هك اماه اواهقرشايمنااببخامل لوميا ناسا :

 رعملاز « الا ص ةخ ىفاكرتعلا ثيدح فو ىأ (زنعلا نو رللنهي ةوعوضوموهدىهذلالاورعنبا ثيد> نم

 ىأ(شطعم_مباصأد-: و) هلو ز رعى هللل> نعب اميثهنوك لاحىأ (هركسعيف 5 تول لا ىتلا)

 هللا ىل_كهلبالوسر |وماذخ هل خاد5 فو [ةقدارخمة- ءباتةملاوحأ(ةئامثل' ءاهزمهو) م-مبةرورضل ىأ(٠ امريغ ىلإ ءاولربو ) دن واعد

 مو هيل ىلا“



 هفرعأالا ذه عقار ىلا لافاذلو عقاروبأ الو نكس ىحلدلا هلاقاذكءالو «ىأ( عذار لاومم) ركسعلا ع يجى (دنلا ىورافأ)

 اهظفح |واهطد راوأاهقثوأ ىأ ماللارسكو ةزمهلا مشب (اهكملمأ) عقارمسم«لكسا لاقي ريك ةءاجةرادصلا قود يسد

 ىأ هر مهلا مذ( رأامو)

 اه سأر ت.هذ ىأ
 اهنءددح ارد ثيم

 ىقيسدقو( عقاننياداور)

 نبا «(هريغو) رك ذ
 ىييمااو ىدع نئاودعس

 ىذر ركب نأ ومنع
 ىأ (هيؤو) هنعملاعتهللا
 ناونيا ثيد->ىفو

 ىل_ص هللالوسرلا5)

 ْنا ىلسوه.ا ءىلاعت هللا

 هللاىأ (امءاحىذلا

 وهز ىلاعتو هناح دش

 ه5 (امبيبهذوىذلا

 اهداحا كاكا ءاعا

 نم اه-ييلك اهمادداو

 ىأ(لاق) ةداعلا قرش
 ىلاعت هللاىب4صوىنلا
 هيلعهمرفل [موهيلع

 اذك(مال_ااوةالصلا
 هلام ى
 هلبةهل#ثاعاو ةححدملا

 لة مث حالك لاودعب
 هللا ىل_دهسارفأ تناك
 ةعدرأ سو هيلعملاعت

 ىلعام هى فدان رشعو

 ىلاماو دقو ةعمسس

 هنالاكاوىأ(ةالدلا
 ىق)اهيلاد_مايقدارأدق

 قاعتم (هراق_سأ ضعب

 لاقي وأب رقأو هاك ماقب
 ىأ(حرمال ب أو هو)
 ٌكراب)كنكمفراغنال

 ةهجىفوأ هتلبق بوصف ىأ ( هنا بة هل هجوانت الص نم غرشن ىت> كلف هللأ

 (تقلطن | دقاهدج وفا مغ لفغ وىأ(اهطد ركز وظفت 'واهكداع كنظأام 44

 | ىتحاوب رشف مهاقساا مهعجاب(دنحلا)اهنبلب(ىوراف) ىزاحدانمالاوارماك مآنوكيناوهرهاظ |

 دان_ساونئقت هيقث ىنءعدنملاو سحلاو ركسعءلاو ىورأ هنموهدض ىرلاو شطعلا نممهب ناكاملازأ

 دوعل ريمض ىورأ ل -ءافللةنلنااضيأز اجت وهقدرةسوهباكهءدسدنال سوهيلع هللا ىل هىللىورأ

 ام-مْدب يلم همني ءوءارب(عفارل) إ-سوهياعدتلا ىلد(لاقمث) هدعب عم ل قام موهقملاهبا>امىلع

 ىأ اهكلمأ)_ةحرت تمدقت ومدن ءزتعلا إل: تناك ىناحصأ ءعقرلا نهى ءاقلا مسا ةنربءافوغلأ

 اهدثءانعمنوكينأل ه:<وٌودعلا ضرأب ّتدجوذ|افسحاصالا مالك لاككلم' هذْكاواهذخ
 ىنبمةزمحلا مذيوهو كل ذالعافوأ املاك لام( كارا مو)هوفو نيجعلا كإ «وأرمالا الم نماهقثوأ
 (تقلطنادقاهدج وف)عجرو بهذ مقاثوناهدثو(اهطد رك)اهظف وأ اهكلع ك نط أ الىألوعفلل
 فاةب( عناق نيا زنعلاهذ_هثيدحىأ(هاور ةحيصقءافلافهنع تباغو تضمواهقاثو لدا ىأ

 نمةعا ج نعىدءنباو ىويبلاهاوردققى رطااهذه ريغ نمةاورلا نه( هريغو)ةل٠ه«نيعد نونو

 سبل عضو مىانلزنةةثامعب رانكو رفسف مل-سوهيلءىلاعت هللا ىل ههللالوسر عمانكاول ةدباحصل |
 هءلعىلاعتهثلا لص هيب ئىبتماقو نانرقا4ةبي ود تءا> 5 كلذ, ءانماءأو انياع ءالذ ى م ةءام هيف

 امهلتزخأ ةاهك-امت كارأموةليللااهكسلما عفاراب لاقواني ور ىت>اناقسو ىور ىت>برشوا مالو
 ىلا سنا لبق لو هيل عىل عت هللا ىلص ىنلا تريخ أ فاهدجأ لذ للا ص ءبىف تق مث تمنوا-4تدنو و

 شكك ىهامئاوايندلا ناويح سجن ءتسسلا همنا نمىل_يقامواهبءاج ىذلا اهب بهذ عفاراب لاهتث
 ىذلاوةءاورلل جا” < رهاظل ف الخ نمهلثمو هلدهجو الا هتروص ىلعا موكل ارتءاهامساسكاو ءادقلا

 اهبءاحىذلانا) اهقالطنا.هربخأ الل عفارل( لسو هيا عملاعتهللا ىلد ىلا لاذ هيقو) هل رقلذهمدأو

 لاق) مال-تاوةالصل اهيلعهنأ ىو رامليمقلا اذه نم( وز كلملاوأ هللا ىن-عي(اهب هذ ىذلاوه
 ىلص هلن اكو هسرفعمسو امس ثنوث«هناالا ىثنالاو رك ذلا ىلع قاطي لي ا داو سرفلا (هسرفل
 [مانهاهليصمْ ا ىعادالواهكل مني[ نمواهئامسأب ريسلا فر وك ذم سارفأة دع وه يل عىلاععت هللا
 لبهت امايادحأرمأيلو طوب رمربغسرقلاو (هر افسأ ض عب ىفةالصلا ىلا ماقدتو)مه_ضعب :ركذ
 عساولا ناكملاو هو حاربا | نمه.ةٌكمْعَقوُأ ىذلا كناكم نم لت ل ىأ (حرمتال) د|لاقو سرقلا بطاخ
 انه[كتامثاوهو ىنلا ىنل راصهيلع ل داذاو نيعم قنوهولاز ىع؟ وهناكم قد“ ىءكحربو

 اهقيقكت مد_ةثدقوةكر رياانم هلءاعد(كيةهّللا كلراب) ةغللا ل هأوةادنلاهةقحاكمزأأو تح“ أهان عق

 ىأ(هتابقول_عجو) هناكمىف هتابثاةءاغوهواهمتنو(انتال د نم خ رش: ىت>)ةدايز عماضر أك أي و
 رامتسالازا او-ىلعل_ءلدهيقو مو هيلعىلاعت هلل ىلص هدي 8 رع نااعناموا ََر اسهتل ف ةهجىف لعج

 نء(اوضع) سرفلا( كرحاف)ا:ههركذإةجاحالهةفلاسّتك ىف _صقم ه-يلعم لاكلاوناومكا

 ىلص) هتالص متأىأ (ىلص ىت>) ىفورعمةمجعملاداضلا نوكسواهرسكو نبعلا مذب وهوهئاضعأ
 هداقت اوهلد_ةءاطاوهمللكن ا وما مهفل مال | وهداصل اهماع هلةردعمهيق د ل وهيلعىلاعتهللا

 روكذملا(اذهب دلي و ىهوةدايزانه خلا ضءي فول سو هيلعملاعت هللا لص هلا لوسر هنأب هملع

 اسر

 1 00 ا ب ص ص ع سي ومو جا يع سم وو وص

 هباثمو

 مولعملاوأل وهحللا ةغيصر (اذهب تحلي و) مالا نمدنا مهضعد معز وانه جسنلا ضعن ىف قلأو ىكدلا لصأ ىف انام غرف ىتحىأ (مل-_وهيلعمل هللا ىلص هللا لوسر ىلص ىم>) رسكي و هلوأ مضن وهوهئاضعأ نم ىأ (اوضع ءلرا_ذ)هتلباقم

 ١ ١ دهس جسا صم ومص حمم دسم دع دعس مل رمصع عن م حاط عع دع



 : أه ٠|[* 35 «1 . 5 1 ةادب 1 - .ءز* >|* -

نباوروثون الغ نبا نءىورب فارعلا ىذاو فأ ةلارم سك«( ىدقاولا ىورام)
 ىراختلا لوى ىلاع هلاوهزي هجر ىتاشأ | هنعو < ر

 هلمهحرح و هيلع سانا ءانث امو 4 رك دو هتريسل وأ ىف سانلا د ءسنب|ةن> ةجرت هر ك ذدقو لوريم هريغو

 حضو 1 تس هنو

 اهرخ آو ثيد_لا

 نهو ىلءعاجالا رقتسا

 ىلص ىلا نا) ىدقاولا
 هه.اعىلاعت هللا

 (كولملا ىلا ه]:رهجو ا

 مييلاةلاسرلا خميابتلىأ

 مدل ةحملا ىيةحنو

 «فنعىفاشلاهياورب ىك لاوو مهضعب هيف عزانو ءغعض ىلع ع هنا ليقو عضوا سنو ف يعض هنا ١

 هللاىلص ىنلانا) ساناادم_ىنباةريسلوأىناذكو هد ةم نازي ا ىفهتجرتو ءاورامةد ىلءالملد

( كزاملاىلا)لوسر عج (هإسرهجوال مل_بوهلعىلاعت
 م44 مهلسرأ ىأمجعلاو ب رعلا نم

 حرش ف ىنامركلاهءح رصدقو:ردلاح رشىفءانباكد حاولا ل>رلاىنعمبل مع" هنأالااهةوئاخ

 هماع ىلاعت هني ىلص ءدنعنماوح م(دحاوموىف) .4هلاسراناكواضبأ ع..صةىل رعوهو ىراخملا

مس وهيل عىلاعت هللا ىلص ( هشعد ىذلاموقلاناسملب ماك 2. مم هدحاو لك حءصاق) هيف سو
 (مهلا) 

 مهمرقن ةمدج رخف / 0 0 2 21 ل ل

 0 2 ادهو اضراريسلا ف ل.ءةمهياااول رأ نمو لسرلا ليصغتو هيف لعتلا لمة نامز ىضمريغ نم

 دحاو لك ح 1 هنمانْئج د قوريثكب ابلا|اذ_ه ثدد_هلاو) مل هتكرب لومشل لو ماع ىلاعت هللا ىلص هل هرجعم

 ام (ةماخ) :مهتاكربب انعفنومهتعىلاعت هللا ىضر( ةمئالا سنك ىندنمعةوامو كلذ نمروهكملاب
 ىفعاشو بتكلا صعب ىفرك ذامتادا#لاو تاناو محلا ىف! سوه ماعىل اعت هللا ىلص هتازج عم قحتلي
 اذان ايحالا صعد ىفناك ملسوهياعىلاعت هللا ىلص دنا نمراعشالاح-يصق ىف ءارعشلا هماظنو راطقالا
 هنلريت سانلاوه تعب هاما مضراون' الاىلا كلذ ىب ث يح ةراج#لا فهمدق صاغ مم
 هارتشا ىابثياناطاسا نا لبق ىت>:ددع2 «نك امأ قرصا هنم ل ةنوسدقلا ىفاكهماظعتو هروزتو
 اذا مو ه.لعىلاعت هللاىلدهناون" الا ىلادوج وموهوهريقدنع هلع ىدوأو رايد فلأ نب رشعب

 ناكنءالا هفرعبال هدعمأاذهنال طيذن لا ذهنأالاهيفرثأ ههدقل نوكيالانا يأ لمرلا ىلع دم
 هللا ىلص ناك ةيندللاس هاوملا قىفالطسقلا ماسالا لاو هريغو هتنئات ف با اذهرك ذدقو ةٌمارضأح

 ىطنوةن لالا ىلءاثي دو اميدقرو هثموهام هيقءامد5 تصاغرخصلا ىلع ىدماذا ل سو هيلع ىلاعت

 هياعل لا ىد قةرثأدوجويهداضتعاعممهروثنم ؤءاغلبلاوةيوبتلامهدئاصتقءارعشلا هن

 هرثاهناو هنيبرعت غلابا| تابت ارآهيؤىلاعت هلوقىفليزخالا قهسونملاماقملارح>ىفمالسلاو ةالصلا

 لعانريغايةاحهيمدقىلع « هةطورخصلا ىف هاربا ئطومو بلاطوبأ لوقيهيفو رتاوتلا غابم
 هوب رقاملاعبسوأ اةسرجلا ىقهب رضرعث امي مالسلاو ةالصلا هيل ءىسومةزجعم نمىراخباا ىفامبو

 رفاحرثادوجو هدب وني واهل ثمإ_بوهيلع هللا ىلصان.دناوالا ىبنل ةزجعم نمامعصدقو لف غا نيح
 نمالا كاذاموةلغبل اد>سم هل لاةءن'الاىلااه ىف رز عةممطد لد> م ىف مو هيلعىلاعت هللا لص هتلغب

 ليلا ىقوأاملثمقوأ هناىلعتلالدلا ىف عضوأ نوكيل اهيفىرا لا ل_سو هيلع ىلاسعت هللا كصدرس
 رفاح هرك ذدعب هءاطملا منا غملا ىفراكب نبا نعىزارم كلا دحملا ل قنوهنم ىلعأ هجو ىلع سو هياعهللا ىلص

 ابا راصىأ (مم#

 مهغيلبتدارأومهدنع
 موقلا ناساب ماك-)

 هيلع ىلاعت هللا ىلص
 نهي !(م-لا) إو

 نم مهعابساو ولما

 فرعنو مهنا ل لءتريغ
 قىالكلالاةمهاش
 نبيا ثيدح قوه امنا

 ةالصلاهيلعلاو ىدسا

 ىبع اوءداف ةكاك ةجر

 اوفلنذتالو هللا مجرب

 نفل َئ 1 7

 ىسعىلعز و را اولا

 فيكو هنا ألاف . : عع ا : لا 7

 لاقل لوسراباوغلتخا || جاع: -وميلعلا هتهقلا ىلص هناركذي ىفرمرثأهن'اكرثأدجسملا اذه ىرغىف هنااهدجسوتلغبلا
 متوعج يذلا ىلا هاد | 2ع دو ديلا دي اهخيارتأر ذيريو نيت اصاصا ا افردي
 اةعيمهشعب نماماف«بلا إل د كدي فرعي وةيب رغلاةرحلا فرطد عيقبلا ىقريشسوالا نمرفظ ىبدجسم هنا لاقو ةنيدملا
 0 رك سرفر رت ىف هلدوجوالا ذهن ا هب ريس ىف ىتشءدلا فسوينيدجم خيشلا لاةنكلاضرأ هخي رأت قراجتلا نبا

 اد_يعباةعيمهثعد نم ىلءهل فت مهيوانقىفىطوملا لاقو ىحانلا نيدلا ناهرب خسكلاهركسنأن مبو ثيد حملا بتك نم

 لا 0 مدعع مشى ىمةلعلاهذيمملا هع وثيدحلا بتك نهئثىفهحرخ نمت ارالو دنسالو لأ

 ماكتب ممدحاو لكو نولقاثمملا عبصاةىلاعن هنا ىلا كلذ مالسا اودالصل|هماع ىسعأك ثق (ثاافش )

 اياضقو ةددعتمقرط؛درو ىأ(ريسشك )ةزجعملا نم عونلا اذه نعم ف ىأ(بابلاا ذه ثيدحماو)ا ميلا ثعب ىتااةمالاٌغلب
 ةريسلاوةجسلابن فو رعمل ىأ (ةئالا تدك هنم)دروامبو ىأ (عقوامو) هنو. وهتح ىفىأ (دوهثلابهنمانثجدقو)ةرثكستم



 عه (لدتل#
 قوصملا ءاليسلاق ١
 ءامحالل ىأ(مهءالكو

 هترك دن ىطرقلا لاو
 هللا لص انسناذكو

 ىحأ لسوهيلعملاعت
 نهةعاج هيد ىلعهللا

 د:و ىلحلالاوىتوملا

 قأباميف ىذاقلاركذ
 مالكو) مهنءةعاج

 م-اكهلان اول سق

 عضارعج (عضارلاو)
 وهو سايقلا فالخ ىلع
 لمأة:لوالا نم صخأ
 فطعلانوكي نا لمثو

 لصأ ىقعقوو ايريسقت

 نودي فصولاب عضارملا

 (مهداهش و) فااعلا

 )6 وينلابهل) نايدصل اىآ

 ةلاسرللةنمضالاىأ
 ه_.اعىلاعت هللا ىلص)

 ملسو

 دقو ملوهيلءىلاعتهللا ىلص هادتدن غو بالف دمءملاةراوتلا نمئشىفدج وبي هنادازوريغصلا
 هاناقامقاسامد عب لافريغصلاعماحما حر اثىلوةلادجأ ثدحملا اصلا خشلا هرصعءاملع نم هيقعب

 هللا بص هتنالوشرن | ىرغصل اهصئاصخ قلاقدةو ىطويسل |اهس ميك ى ننال ن هنا>حمسال صقم

 ووهسالتلق *«ىستناىردسعلا ءزر اظفادالهازعوهيؤرثاو الارخص ىلع ءطوامملسو هياعىملاعت

 5 امالاقه شعب رثونامرك ا امئاو ةزحعماوهذهرك ذي لىلاعت هزلاهجر ىطومسلانافنايسنالو

 ىلاعت هللا لص ىطوام هلوة ن«ىطوءسلا هل: امّناالا سه اوما باص كاقاماذك واهو رك ذهل
 رجكلاو رجحلا مالكك ةثعبلالوأ ىف ناك هنارهاظلا نال ىغبذيالهيفرث والا رخ دىلع سو هيلع
 ىروباسنا اوع-.سنبهاوردقفلمرلا ىف ل-وهيلعىلاعتهلناىصهمدقارثأالهنوك امأومدة:ىذلا

 ةهيشم رثورملاذلو مهفخأو هللا قاخ طا ل_سوهيلعل عت هللا ىلصهنالاقو ف عضد: د امهريغو

 الاةراجملا نم ىقأ مون وهبد اح تيك توهرثأءاةباوهامافةراجحلا ىذه رمث ان هيقانيالو لمرلا ف
 ىضر ىسوم أ ىلع :رك-: | هباحصلا ضعي ناهيقا رث أ هيقل_ه: هنالدقالخ ىذ تن ةياسعءامحالاق عقودا

 ماقف هنءيىلاعتهللاىذر ركيانارك ذب !ذاهذعىلاعتهّللاىذرر معلرعنملا ىلع .ءاعد هنعملاعت هللا

 نمهيلاهصاخشاب رماؤه_:عىلاعت هللا ىذر رمعل ءاك_ثق هلم ناك ن هنأ هللاقو دحملاب الملا نب

 هريمأ هءاك-ثبدس نعهلأسف ىنطو نم ىنتجعزأ هللاقوهيلا جر خف آلا هيلع قدءءاحاملفةرصبلا
 نمربخ هنءهللاىذر ركيىلالتل ياو مويل هللاو لاقو هنعملاعت هللا ىذر ىف ةصقلا هيلع صققدنم
 ِهباهذللةليللابو لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىلا تام موداميطخرمنالا ىلع ماقال مويا نعي ىتقالخ
 لمرلاىف همادقأر ث اءافخا كل ذردصقي هل مح ةراثوهمامأةرانوهقلخةرات ىمعناك-ةراغلا ىلا ةعم

 ناابيؤ رك ذذاهخرات ةمدقمىق نود نادتتسموهاذه ن اكو تلق هرثأ ص قي نههرعشال ىد

 اهكرن جينيالةعدب هنادحاسملا ماكحأ ب اثك ىف لاق ىكرزلا ناك نا اوةزسةمطاللا قنيطال كلل ءاعدلا
 ةلياحماةسفنلادئاوغلا نمهنافهفرعاوةنمْعلا فو
 هياء ىلاعت هللا ىلص هل( مهمالكو قوما ءايحا ىف) سو هيل عللاعت هللا ىلد هنأ حع نمد ( لصق )

 لعاعلا ناكناوهدس هنال_سوهياعهللا ىلص ىذل اوأ هللا هلعاقو هلوعفل فاضمردصمءامحاو بسب 8

 ةدرما|ىفلاقاذلو إ_سوه..اعىلاعتهّللا لص هنازجعممظعأوهو هللاوه ىدقحلا

 ممرلا سراد دي نيحه مسا ىدحأ 0 امظعهنابآ هردق تدسانول

 لاودتونآرقلا ملسوهيلعهّللا ىلص هتازجعمةلجنمناهيلعدر وأو تملا اذه ىنعمىف سال ماكب دقو

 هرادقم سان امهتازحءمىقنوكيال ىركفد# لآود# نمريخ هللا ب اتك نمدنآ مل وهيلعهللا ىلص

 هنادانعموهعدق هر ةهص نآرقلاو هيد ىلءىلاععت هللا هثدحأ امهنازجعمدارملا نابسيجأو فرشثااىق

 ءايح | هن لس و و همساناعد ول معك لك نااهعم ل وك نأ الا هيأ | ةءمسدل اياميظع ََ ارزحعم نمأيشدعل الا

 رع | اذهبحاص ىنا وهيل عىلاعت هللا ىلص دمح كس ىفا مهلل | لوةيناكلذ هلعقو وما

 ريغصأ ادلولاوهو لو فم مسا عضرم عج (عضارا او)ةبرع هنودوهثمالكملام_ماش نم ءايحا

 داضا اركي عضرم عج سدلو لل_.ةكس اس. ةلا فال_ىل_ءعضار عج ساو سايقلا ىلع
 نسحالا ناو عضرت ةريغ_صتني ىت ع. حتقلابةعطرمالوهد اعءال فرحه يق سل هنأل مالاوهو

 نايدصلاكلافطالاوه-_ءاضرأ د تبا نمىن ءعنايد دللري سقت قطع هناللافطالا لو-ةينا

 022222 252 2 2 22225 ا يي مح

 كنا



 ىسعنيد#نادبع نأ ىذاقلاو) زوكسفنمضد (دشرْنيذديلولاو.أ ىضاقلاو هيلع ىف ءارقب هيققلا دجأ نب ماش هديلولاوبأ انثدح
 (ظفاحما ىلعوبأانث )م هلك ىأ (اولاد)ةزاجا ىأ (انذاو)ةباورىأ (اعام.- )انخياثمنمنوريثكوىأ (دحاو ريغو 1

 ملل . عيسي نم ,دجأ ان ) هخسن ىفاك ىحننب نجرلا دبعىأ (ديزوباان ( ريل اداسع ع نباىأ(ظفاحارعونأاذ :) اغلا ىلءوبأهنارهاظا ||

 ئورةيةعديد_ثتو فاقرسكو ودل>وه هل 3 هب( ةيقب نيب هوانت) نئسلا ب حاص(دوادو ,أانث ل مدق:(ىلار ءالا ءا انت

 ةق ” ىوغلاو ىسكنع

 (نادطلاو هدلاخ نع)

 دحأ ءاحا ديدي

 دهازدباع ةقئءاملعلا
 نمسا ىرتشاالاعي
 ىدص#: تارمث الث هلا

 هرك ذام تابثا ىف عرش مث ماعلا ىلع صالا فطعن مْ اددصل امالك ىلعهقطءوهلو سر وهللا ىنكنأ

 دجأ نيماشهديلولاوبأان" دح) لاةئهنعىلاعت هللا ىدرور :رهىلأن ءاد:مدوادوبأ اهدروأ ثيدد

 اتاطم ةيعرشل امولعلايهلاعلا هيذارملا ل قو ةيعر لامع :رشلا ماكحالا ةذ رعم و ةرحبتملاىأ (هيقغلا
 مامالاذشر دعا نيذهتو هوىئلادص نملوقنمإع (دشر نيد د .اولاوبأ ىْداَعَلاو هيل ءىقءارقب )

 مة ثاه-نوةرشعىد- >| ةنس نيدج نب مساق اىنأرءاهاضت ىلونةبطرق ىداقلياحلا نذ لك ىف ق

 نيدمهللادبعونأ ى داع او) نيه شان نيف سوة: :اطاسفكلذو مساقلاوبأىووةرمععد رأآة:سلزع
 0و مامالاربلا دبع نباوه (ظفاحار عوبأ ام“ :دح]لامدقت ىذلا ىناسغلا ( ظ ظفاحلا ىلع ويأ است :دحاولاو) ومع ةمقلعنيىأ(ورعنبا 8 ليسا ومو 4 او ريعو ى كا اورلاق هلاونذأو مهت ممم عمس هنأ ىنع(انذاواعامسدحاو ريغ )هتجرتتمدقت ىذلا(ىميمتلا دع ده نع) ةضقهسفنةنرب

 دجأ ان دح)لاوراطملا نئا,فورعملا دن ب(ى حنين جرا دديز وأ انئ دح) لاق مدقنأكر وهشملا

 ؛نئسلابحاص مامالا( دوادوبأ :دح) لاق مدت( ىنارعالان ا انثدح) لاوهتجرتت مدقت ( ديعسنيا

 هلىور و نيةثامو نيت الثو عستةنس فوت نابهو هإلاقي وده وأ ىطساولا (ةيقي نيبهوانث دح )لاو

 فورم ادب زب ني نجرلا د عن هللا دمع ني دل اخوه (نادطلاوهدلاخن ء)ىثانلاودوادوبأو لم

 ىقونةظ5هنز وناقد د2ةتارغتالت هنن ن نمهسفن ىرتشاهنالاقنمحلاصلاداهزلا ن مناك ناحطلاب

 نب( و رعنبدمنعإ هن ل تربلا باوصأ رخو: ةمورش عت سنو دو امو نيه وع هس

 جاف وقر )هر رهن ءامدقت :اكةعيسلا» ءاهقفلادحأ (ةملس لأن ع)نأ] زدملاىفةجرت هلو مقلع

 ساس ىأو هما نع

 ةبعش هنعو ةفئاطو
 هللادامع نب د#و كلامو

 (ةملس أن ءىراصنالا)

 ةعيسلاع اهقفلادحأوه و

 نع) رثك الالوةىل_ع
 لام

 0 ف 0 موهو زنك !بحاص عم نيمالسةأر متر 4اتنبسخ _ زاهمسارييخدو ب نم م( هيدوجنا)

 7 59 - 1 8 :اماتات كوموياولا 1 ىلص نالت دهأ) مالسنبهنادبع تخأ بذي ,زاهما ليقو ريضتلا
 7 0 (اهتمس) اهلمةامرعس كوتغداوءاب واولاد تباقثةنواص ءاهلصأوها وشاذار انلاي هالص نمد وع

 7 هللاهجر قار ولاا رمسلا لاذامك أطخو هو هتدمس لوقت ةماعلا وانأ هتممسلا هي : مسلااهيتعضوىأ
 ع ع

 ا اضم رضنلا» لال « نانا اج تموو كا
 ىنأن عةاورلاىقابدنعو ايتيمست دك نينه تنكس ا تاتا اجلب ليقف

 ا ا ١ ىلاعت هللا ىل_دهللالوسر لك اف) سايقلا ىلعءاي ةثلاثلاتلدهأ تاميمث الب اهتممش هلأ لاقي دو

 5 3و قد لكالاىفاو ءرشى أم مءىلاعت هللا ذر ةياحصلا ن نمهعءاوناكنيذلا(موقلا لك أواهنم سوهملع

 ميدنأ اود_ىدأو لك لالا مدخالا نعاهو ةكىأ( يد :دبأ اوعكرأ )ومي لاتمفا يا
 (ةمو هسماهنا ىنتريخأ اهناف) هيف ةقية>راص ىد>عا ل ورك ذاع هيىنك ةءالعالا عذرلا لص و اهنع

 هللاءاشواوهريغءءمس !مالكب ة هدمه ىهول سو هيل عىلاعت هللا لص هسسلكا جمال دهاشلا لحتوشو

 نوكسر ورغم نءااملاو 2000 ارلاوةدحومللاءابلا حقب (ءاربلا نب رشي تاخ) اهءالاك مهعمسأ

 لزيل ل.ةولاحلا فتام هنا لد ةارديوةيقعلادهثىرزخ ىناحوهوأطخاه>:ةوةلمهملا نبعلا

 بذي ز ىهو(ةيدو-
 مالسنب هللادبع تخأ
 تراحم تنيسني ز ليقو

 هللا ىل_ص ننال تدهأ)

 ريدم لو هيلعملاعت
 ايفمسلاتعضوىأ ةيمستلا نمال مدان م ملا ديدش(اهتدس) ةب وشما ردسي هوجالاا رسكو ملا جاقب ( ةيلصمةاش

 اوعفرالاقف)اضيأاهنمىأموقلا لكأو ةخسنىفو هبصنز وجو عفرلاب(موقلاو اوا ب با ع 9
 نياوهوءارلا في فختوءابلا تشب( ءارملا يرشد لاهلك !نمىأ(تاخةمومسماهنا) ذئني> ىأ( ىتريخأ اهناذ)ا م عىأ(مكدأ
 همز ليتو لاحم فتاممنا لي ةادحأواردب و ةيقعلادهشىملس حر زخوهور و رغم محدن هنافاهمجعت نا كاراورورعم

 ةيدايا رخآينوأةعبا ىلالوأ ىف ناكر ببخ ةيطقو هذ لعب ثأم ى < كري -



 ناد نا نم ىطابىفددرتام ىناجىأ (تلاق عن :صامىلع) هيدوهملاأ: تأ ىأ(ك كل+ام) سوه .اعىلاعت هللا ىلص ىنلاىأ(لاثو)

 هاو راكةرب رهونأ ىأ ( لاق نمسانلاتحرأ) اكلم ىعدنن نممىأماللارمسكب(اكلمتنك نأو ه.تعنصىزلا كري مايد ل

 ن1 نءدوادونأو الوصومهنع قويبلا

 ىذرةريرهىنأث ب دح

 (سنأ) هنعىلاعتهللا

 هيثو ) ني>يهعلا اك
 نإ (كلةتدرأتلاق

 ناكاملاةئ) ادن نكس"

 (كلذىبغ2طاسل هللأ

 كيل تددلو
 ىلع ىأىلء كطاسو

 لاكالدوءوم ىبأ ىلا ىلع

 ىورةمصعو ىنبد
 ىو (اهلتة:أ اولاقف)
 لامتد زاهلمةنالادباو و

 لءاواهولث ةنالىأ/ال
 رشدتومل 5 ناك اده

 هياهلتقب سآت اماهلق
 اذهىأ( ىو ركلذكو)

 ةحلم قو تيدا

 ةريرهفأن نهكلذكو

 (بهؤري_غشاور نم)

 خيشوهو هم نباىأ
 ونأىأ (لاف) دوادىلأ

 ىلاعتهللا ىدرةرب ره

 ىأ(افغضرعءاف) هنع

 رمان1وأمفضرععت اذ

 اضيأءاو رو) اهلي
 هاوراك( هللا دبع نير باح

 ةهةدككع ىويملاو دوادوبأ

 هشبل حف ىأ (هيفو (

 ارذلاءذههن ىنربخأ)

 (اهةاعيراو)باحىأ (لاَق
 لوسر'هذ-خاؤ:لوىأ
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللأ

 ىأ (ثيدحلا اذ هىوردةوتاتقف) اهب :ىأ(اهب رماف)السرمةملس ىلأ
 20 هه 2 2 شئ 2 ت2 يب

 هعضوو مسل |نم(تءنصام ىلع كل جام ةيدو ملل لسوءيلع هللا ىلص (لاّو) ةنسدعب تام ىتح أضإ رع
 هرهقأك اذا هيلعوإ_جواذك هلجةلو5ن هر وهشملا ل 1# ن هر وهثمز ا وهو لصحامه:هل اصح ىد

 ىعللاناولع قي لذ اهقكاوموق.نأ وذاك ىأاهولم< مث ءار وخلا اولج نيذلا لش هل «'هلنأ لاق

 قو(ام كرضولاب :دنتنكن ا ) را 9 ”ةاوكلاحةقر تدر ىادلا(تلاق)اذه كت م1

 تحرأ) اناطلسىأ ماللا مسلك (كلمشنكن او) كاك ًاورمسلا عضو نم( تنص ى 2دلاة حد

 هليا ىل ص هإةز>عممذ- هو ىنهناثلذب ءوري أ رهظي اررض ملا فلل 6 كنوع( كنم ساكلا

 ىأب لسو ه.لاعملاعت هللا ىلص هل مة نما دعا ناكيلو سان ا|ىذأ م نمهمصع هانا سو هم ءلاع ىلاعت

 ل !اءربختملاذلوةماللام هلع وةأوا دم ا بأ ءتسالازامبانه ىوراكهدعن مدةحااكاف نأك تت رط

 لهم !!ىففانخاومل_بو وهءلعىلا عن هللأ ىلص هلةنأ اهاريغ نم ىمظعلا ةداهشأ | هم ترم لادمأو لكالا

 عارذلااولاقف ل سوهيلع هللا ىل_صهد لاا امتلأ هالمريغ ىلع:دايز عارذلا ىفو اهلك ةاشئلا فناك
 ملسو هيلعىلاعتهّنلا ىل_ىاهلثسائاو سانام_ممملكىلاسهذكلذل ط_ةؤني_عارذلا ىف ناكوأ
 ثيدلا ىواررب رهوأ ىأ (لاو هاضةناذهودهعدوويلا نسب وهنب ناك هنالوةصقلا نيسئتر قم

 (ثيدحلااذهىوردةوتلت هةق) اهلمتي ىأ( اهم :ماف) رخآل ىف السمداور ناكناو ىويبلا» هركذاك

 )م وز كلامني( سنأ نع ني>يهعل ا ىقرخآ سس ا دحىأ

 نم (كطاسا هللاناك اما 4(لا.ةف) ماما ”لنا( كا: ةتدرأتلاق) نك [ءاوو اهففاعإ
 (كلذ ىلع كيلع مهطاس ا هرراع 00 1 لا ىفقوةطال ا وطيأ كلا

 ىناسملتلا هلاقا6 ثنؤاباط#!نالةروس فاك هماك-ةلاءاير عنادد_ثهىلءىورو ل“ ةلاىكأ

 لعلو اهولث_ ة:(اللاق )ا ها ةثنالا ىرخأ ىو ماهفتسالا ةزمهربدقتب "لق ة:ةحاشنق قو( اهلمقن اولا 1

 با<ه.واهاةهناةربرهىنأ ةداور نيب و ةهنأو 9 هلل كس اطو االلا زج زك توما اذه

 لقي ءال هنا ىلعو أ اهخع ىنءءاربل ان الاقي ناآلا 0 ال ل ةقدن ا ليفاشع

 اذ هىو رىألوهدللع ءانبااب( ىو ركلذكو 00 هقفلا بّتك ىف ل صفامىلعهيدلا قحتس اعاو مدلاب

 ضرعا-ةلاف) وىو رهنأدواد ىنأ خشب هس ا ءاور نمةرب رهىأن 4

 ىلأ نساك (هللادبعنب رباحاض: اهاور .والاهكرتئأددشملا ضرعت ىنءءنيتح# 77 :صرع (اه

 ارذىأ (عارذلاهذه) اسقىذلا كابىأ (هنيتريخأ) رباجد هاو راميفىأ( هد ةو) قمبلاو دواد
 ملو) هنعولاعت هللا ىذررباح (لاق) تنم نر 1ك انكو نك لانا [كاخيدشت طوفز اقل
 ءافلا عاقب وه(اهذخفنا)ىرمدلا( نسحلاةباو 0 ام مىأ( مم اع

 نالاما(ةمومسم): ني كلاىأ(ا ما)ىلتلاقىأ(ىت هلك) قا سأاقوةامازنوكسوءالارم 7

 هملاك»نان «عنامال هنالدتملكعارذلا نان هرمام ىتاننالاذ_هورمأك ط- ةفاهعارذ وأ اهعم. |
 ةياور ىفو) نيهج ولاد ىلع ءانذخفلا ريمضلا دوعنوكل واعمذخقلاو عادذلا
 رك ذو) ةباو رلاهذ - ليم (كلذكو ةمومسىناتلاف نا ادبع ل ع كح

 اهاتقي أواه عقعىأ (اهنعز وا>ك هر كاتو) هنرى (قدسانبا) ىناشلا (ريخملا

 25 ف 1 112ئ5ث55.ئئئئ:250252ث5ئ 24555522222 تل

 قى تلق( ةمومسماهناىنملكاهذ+ةنأ) ىرصبلا( نسحلاةب اورو )اهتمرعشد وملك اقر زمام ذو

 (ةموم_سىلا) اه اًرحاض عب وأا فاك اش !اىأ(تلاةةنجرلادبع :ةملسى ا ةءاورفو) ةداهشلا باصت امهندب علا قو

 ءادتب اقع ىأ(اهمعزواجتف)هثيدح ف ىأ( هيفلاقو) ىزاغملا أ( حسا نب اربخ ارك ذكالذكو) نم لك انالفيأ



 0 ١ هللأ نا هي مح دع دوس 0 < وج

 لوا ىف( لا -و«يلعىلاعت هبا لص هلا لوسر نا ) عبحصلا ىئوهو دعس نبأ: اور

 الامل هسيلا اهلتت وأن يتداو رلانمب عنا ىف رمإك هراهلتةءاريلا نب ريش, تاماسا مث مالالوأىف

 كرافت اك انع)ناخيشلاءاورىذلا(رخ" الا ثيدحلا ىفو)ءاروخ آرمالوأ ل تلا ب ودال

 حاب( ل-.ومياءولاسا ناس تا لود تاو هيدوويلا اتا عق ىلاةلعفلا فرعأىأ (اهفرعأ

 0 تالا رحآىلءقبطنت مثلا فةسىهقأىف هد ىفوةانةنزو.:املع -واولاو ءءاملا دماللا

 م-هلوقىف اكلذالا ىلع ءزحنا قالا ايمغلا ا مبديرب هن" اكفاماناحاتفنا مهل (متفاكالا ىرتالىهو قلحما
 دأ راال.و وو ل عبأبت ةية> ىلع عالامالانالاهو ف هرب *: نممذرهاط قرثا ا ناك ءاهللا مامن م ةعب ىهللا

 ىف ثدد_ك اوه. 0 توصلاوا هالايداراقهل-هأت نارهظ»الي اقارش 1 ؛ هرروصقق 5 ترثاابلا

 تماسأ اماباه- ثْنبانءور اك اهلتةىفاوفاةخامونا ل صان اوهحو رشف مالكه يفو ىراخبلا
 اصاصت :اهلتفرشب تاماملفهسفنا مقتني الزاك هنالالوأ اهكرتهنا فن الا ضورلا ىفواهمال-الاهك رثف

 بمال تأذ ملعبإل اوهوهنم لك افامومسماماعاع هقمضل م5 نمنااولاه فال وانءاهقف نا هيفناالا هب

 ىراخبلا ف ىذلاو ل املاء .:سحصاصةلاودهعلا ص ةنوأ ةسايساهل اا هنا ل يقاذلو صاصقلا
 هنع هللا ىذر (ةربرهىأ) نء( ثيدحىفو)مهتمفافناومهرماننأك هنالهيةانيالاهومس دويملانأ

 ريعش هد م ىنعن ( هعد هقلاق بؤ هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ ) عيحص دن د دعس ئءاهنعأو رزىذلا

 مد( اك [تلازام) هبذ لديه:«ىوروهنمزىفو ما دلثمتامىأ (هيفتامىذلا) ههزالب هنع

 هلافاك رار تلو تتابلا .كلابوةرلل متفلا.ةلعفنالفرغبا لة ةرغلاك ل كؤبامى مونوكف

 سم هةوةقوقلاو هاما مضد (ىنداعت) دوهياهل هأةندمانملاع .مأىلع:دلب فرصلا عني( رسيخإ)ةادنلا

 ىرخأ ةرمد_هب ةرعىلا دوعن ىأ ماك ااريمضوةاقولا نونو هدد مهل ههملادو فلأو هل وهملانيعلا

 ى»؟ىفداعت ىليهسلالاوومسلاو ىحناكت ةولىأءامربثالا نب لاناكوهودادعلا نم ةمولعمت او ىف
 0 ءبال هنالقو دذلا قم: لالادار 1| سدلوهوكو غدلل أن رمهنس لعن حيا موه ىل :.ىلداةعت

 0 )نأ الف) يل ع والس وسهلا فةرباكهدارملا هنا نمل !ءقامو 0

 ةحوتفمةزهإب(ىرومأ )هيث أتواهمس ةلكالا ىأ(تعطةناوأ)رضاحما نم هزلاوهول أر غل امعمب

 نارهاام هو هلخادو ىلقلاب لص ةمريبك قرعوهو ليضفتلا لعفإ ةنزبةلمهمءاروءاهوةدحومو

 ىلاعت هأوق ىفانيالم.لا اذه هثومول>دك الاهنا ليةوهبحاص تومي عطقنا اذاوهودرواوهلةو

 ىلاعت هللا ىلص يم رلانال ل : كر ”الاهذهلوزن لق هنالالهرخ ىلا ساناانمك مصعد ناو

 هيفرهظمل ةعاسمءهناعماذ_هومتفو فر هظا ثينحتر ,هاعمو وفيس هلمهلت ةنمإ تومنل#

 نامزد هد هيق هرب 1 ”ىلاعت هتلاردةا او هرثأءام هنا زجعم ن مدع ىت> ا سوءي ءىلاعت هللا لص

 مم سوهيلع ىلاعت هللا ىل_ص هيفتامىذلا هض موه هيف قول لخدالامماذهومداه ثلا ىلاعت هّاهقزريل

 وهيلعىلاعت هنا ىلصهناهبل ءدروأ أو بنحلا تاذهنا ف يعضدنسي ىلع ونأىو رو عادص عمىجناك

 ىلاعت هللاناك امسذحلاتاذىن نا نورت من نك لا إو هياعلا عت هلا لص قانأ املغتيزو طسقبدل
 تاذنادرودقوسنحلاتاذءاوذدودللاومول ءففدلالات دبلا قدح أ ى بال هنن اواناطاسىلعامل لعجيأ

 هذمةخذقوهمفتام ىذلاهع>و

 ) ريبخةلك [تلازام)

 اهتمقاىأةزم#ملامضد

 لايماىل_عودلب ريبخو

 لك أةنيكسلاةنيدملا نم
 ةمومسملا:اشلا نماهم
 ءاتلامضد (ىنداعت)

 ىألادلا ديدفَتو

 ىغجاربو ىفددار
 قايد )فد :وأعتو

 وهو ا4ةنيعمتاقوأ
 رسكمدادعلا نمذوخأم
 عج و جايتهاوهونيعلا

 هنافمولعم تقول غسيدللا
 نيحئن م هلتمئاذا

 )َ الاو) مالا < جاه غدللا|| 6

 ىأنالاوةكست ا

 انأىذلا نامزلا اذ_هو

 تعطق ناوأ) هيف

 حتفب ناوالاو(ىربأ || ك
 ىدمعع ردك وةزمدم ا

 مشاه عموتتإلا
 ىنبملا ىلا هةفاضالنونلا
 نيح ىلع © هلوةىف اك

 هناىلءاهمضدوأ «ابصلا

 ىا اةيرعتخلا ىلع حوف و

 تعاطقناوأن امزلا اذهو

 وهو ل_اقلاءانب ىلع
 ىربأ هلوعقمو ةاكالا

 ةحوتفم هزم وهو

 دقو ةدحومنوكسو

 هن "كف نم هولا ىمس.فرهظا|ىلاو ددرولا ىمسةىنا ىلا دت؟ىذلاو هوا مد كلا قم ماسانا !ةلاو بلصلا ن2, قرعءاه

 ناوهرهاظ ىلءهنارهاظااو ىفاسملتلاهرك ذاذك» رهجأ عطقن انيك تنكفمسلاى :ا5ناوأ اذهل او إسوه_.لعىل اعتهتلا لص

 سل قوذلا ص#:نالزي: سلو ربثالا نا لاوهقوذ: ذل ص قو هةاك الا نههل ل هحىذلاللالا ىدوادلا لاقوهرهبأ ىلا ىرسمسلا
 ماسلا قوذلاه.دهشياكمبلالا باذعلا نمل ا وهتلقلاب



 تقي (نوزجل) نهب اديإوةبادصلاىأ (ثومل- لا ناك )ير ارثلاناىأ هللا نمةقفةم(نأ)ك راغملا فىأ( ق>سانبا كحو)
 اعونئأ( اديه كام لسة اعياع ىلاعت هللا ىلص هلا لوس رنا )نود قتءيل ىأءايلا عّفب ةيعص ةخسن فون ونظيل ىاءايلا مد ومالا
 نم ٌكمصع هلاوىلا عل هلوةىفاننالاذ_هوةداعسا اباونأ نم عون نموا_خالثل ىأ ( ةومنل |نمديهللا ههرك اامعم)ةداهشلان م

 هقيراط قرجخت هاجر ع..صأ تديصأ ن يح سو هيلع ىلاسعت هللا ىلص هلو5 3 هيلاريشيإكهتيعابرت رسكو رحسو مس ى> هناضرعو هللا تاذ ىف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ل م. >| دقق هنودامامأ ومودي ىلع لثقلا نمهتمصع هيدا ارملاذاسانلا
 قدا 0 سس رو هزاح صرت نامدسف ا يسع |تاذنابس رجا وناطيشلا ن هسنحا 0 00 ل 1 ا اطل عملا تيمدعبصأالا تنأ له

 اا تاكا روك دلل ىكاوروك ذلا تيد قيىو رئاوهو عالضالان ين وكي رخآمأأ تاي ني دج دقو
 رد ماهمساوتل ثلا نمةفنطاةنك اسلا نونلا ضيفو ةزمحلارسكي(نا حسا نبا ىحو) مسلا ناك مسلاو كوبشب تزن
 اى يب
 نيالاقو) ملعأ ىلاعت
 نيسلا حاقب )ن ونحس

 افمدنم نوللا ص و9

 نبدحو_هواعونممو

 رش نينو
 لهأ عجا) ىنونتلا
 هللالوسر نأ ثيدحملا

 هيلع ىلاعت هللأ لص

 ىتلا هيدوهيلا ل ثق لسو
 ىل_علو وهو( همس
 در وامىئانب الؤأه رمأ رخل

 املضرعتلامد-عنم

 لوقتاملاحءادتيا ىق
 نياىو-ءدناىكدلا

 نمرماماهدرب نوذحس
 هر هولا تددلح
 ا 6 كاس ناد

 م ورع ناو رنم
 ذا ل ىف سلة قب
 نه د>او لكن أ قيس
 هيفن لمح نشد ا
 انهو ارا اتوم ليثق
 كلانه ىلا خلا نيتي امس سك ىأ ( كلذ فتاراورلا الت اانرك ذدقو) فنصملالوق ىنعم

 ىأ ةيتحتلاةانثملاءايلامضب نورب وءاد_ٌبالا مالىهوماللا تشب ( نوري نومل لا ناك ) مهنأ هلصأ
 هللاهمركيلةاشلا مس (اديه_ثتامل_بوهيلعىلاعت هللا بص ةللالوسرنا) اه-ةفزوحو نوزو

 فرصلا عنمواه>ةفونبسلا مضد(نودحس نب |لاقوةو.نلا نم هيهّنلاهمرك أام عم ةداهشلا لوب
 نا ثيدحلا لهأ عجأ) مدقب ككلامسهذمةدعروه كلا مامالا كل املا مالسا | دبعنب دهجوهو
 هاوعدوهيفام عمت ار اورلا صدد فردا ( هتمسىنلاةيدوويلا لق _سوهيلعىلاءتهلنا ىلصهلنالوسر
 فرص ااراشأهيلاوءردك ىصئالرماك دنع لوأمىرخالاةباورلا نوكو هنمةمل مريغا ذه عم عاجالا

 ىنأن ع) نودحس نا هلاقام فال-+ ىلعلادلا(كلذ فتاراورلا ف المخا انرك ذدقو) هلوقب هللا هجر
 ىوعدعصت فيك كلذ ذم_-ممعىلاعت هلا ىضرةءاحصلا نمم_هريغو (رباحو كلام نب سنو ورب ره
 الفد ضقلا ةمثن نمهباوفىف د-ها مسارات 1نوك نماذهلءةىذلا ثدد|ىفرك ذامو عاجالا
 (سابعنباةباورىفو) ثيد ااذ_هىقركذاماذكو مهوناكقوملاءايحالادوةعملصفلانوك فان
 نب رشيءايلوال)هةمسىتلا ةآرملا ملسىأ (اهعفد) ملسو هيل ءىلاعت هللا ىل<(هنا )دعس ااهاورىتلا
 همس نم لق ىف ف اثخاام لل ثمىأ (كلذكو ) صاصقلا ىو عدم نيذلا هتثرو ىنعي (اهول < ةق ءاربلا

 لاقي قيرز ىنب نمىدو + يل-جر وهوهرحس ىذلا خس ىفو (هرحس نم هل ىف فاتخا دق ) همكحو
 اموئدلا لعقين اهلل .<ناكى تح لسو هيلع ىلاعن هللا ىلدهر حسد هب هءح رص|مك مصعالا نب ديسل هل

 لاقو) ىلاعت هلاهحر فذصملا مالك ىف هتص ةىلعماللك-ل | ىتأ يسارك همه اعتهّنباداف#ث مث هلع
 رذال ريعم باق ام دور وأن وبث دش هانعم ل صأ وحعصأ اوىوةأ ىأ( تدنأ) رحاسلا ىأ (هنعد وععوىدق ١ ولا

 لوسررحسلاقمةرآ نب دز نءءافول !ىفو(هلثقهناهنعىور و ثيدحاوةنسلا لهأر شاعم (اندنع)
 الجرن ا هللاقف مال _لاوةالصلا هيلع ليرمجهارافا1أكلذل كشاف ىدوملجر سو هيلعدنلا ىلص هللا
 اهجرختسافايلع سو هيلعمتلا ىلدهللالوسر ل رافاذكو اذكر ثب ىفادقع | دةعق كرد سدوبهيلا نم
 .]إ ىدوهلاكلذلرك ذاخلاقعنم ط كنا ' اك ماةِفةفخ كا ذ| دج و ةدّقع ل حا ملك ل عفا ها >وا بءاحو
 انأامأ لاقف هلة ثديخلا _خأتاسأ )سو هيلع هللا ىلص هلاولاقمهنا ىلع'لالاقو طقههج وقمارأالو
 عو رفلا ىفال_ صم .اهقفلاهرك ذرحأسلا لثقو ىدد ارشهنمسانلا ىلع ريش ن ادرك أو هللا ىفنافش د قف
 ةاشلا ثيد_حىأ( ثددحلاىو روزلخنا اذهريغىؤمانسبر وهشم مالكه ملعتزاوج و رحسلا فو

 لا
 (اهولتةفءاربلا نيرشبءايلوالاهعفدهنا س اءبعنبا نعةداور ىفو ) هلوق هيلاريشي كءاهتن الءادتباىأ( رباجو سنأو ةريره فأن ع)
 ىف) فاتخادةهووأ ف التخالا اذهل ةمىأ(كلذك و ) عاجالا نمنوذحس نب اهرك ذامسدثو عازنلا عقتراقءاريلا توم دعب ىأ

 الوأ هنعافعهل_علو( هلتق هنا) هنعىوردق وةخسن فو( ىورو) هلق نمىأ (اندنعتس' أهنعدوفعوىدق اولالاقدرحسىذلا هل.
 لعب هيلايح دأوأ» مآ رخ !ينيماسملا نعور ٍْ عذدل وأو ري_عىلاةسنلابهذع :ردصا1 هلق مث هسهن ةصاخ ىلعتملاد رجس صدت ١

 م رمسملاةامثلا ثيدح أ( ثيدحلا ىو د و)ةض رتعم ل ا هزهو هلي رهايناورغع



 (اطظسنإ)هثيدخرخأ ىفىأ(هرخآىف) د يعسوأ ىأ(لاقهناالا) قامو ىأ( ءلةمركذذ) ىر دخلا ىأ( ديةسىنأ نعر ابلا)
 نينيعتموهمسابنيؤدتبمىأ( هللا مساولك) ةخسن ىفاكهراحصالىأ ( لاوو لا هدم ىأ( هد) 9 وهياعملاعئمتلا ىلصىتلا ىأ
 هجول_لوىحلدلاركذركذمهنارجح نبا ظفاحمل نع(ادحأ انمرضت 1:)اهءاع ىأ( هللا مساانرك ذو اهم أ (انلكأ) هركذب

 ةاشلاىفةءاحصل ارمأو ظفاب نيص حلا ىفاضبأ ىر زحاءاور ثيدحلاواذ_هاهبةداه كا ةبترع ]لص حو اهم. ىنوتناىلا اهتم
 تحاصلاوك احلا لر دتسمىلاءدنسأو ئش م.نمادحأب صن مواواكأفاولكو هللا مسااورك ذا ن اةددوبيلا هيلا تدهأ يل |ةمومسملا

 ذا خالل مأتهبفو انكاشم ضهد لاةنكل ىمتنادانسالا حمص لاقو ىرد_ لا ديعسىلأ نع ردم احتاءاورحاللا

 ةمقلاهم لك أءاربز رحت : مت كعب نب رشدالاةءاحصلا نمدحأ 4 ةموم.1ناشلاكلت نملك ابل هناريسلا بامر أو تي دحما ناحصأ ندر وهتلل
 ىلا اوان جانو ىفلاقهناالا هل-ثمرك دق ىردتتا(دينستا نعتا ازيلا) مهوتاك رحلات ب دحال و بالا ةموم.لا
 سو هيلعملا هت هلا ىلص ةيامصلان سدت نلعب لطو) اههينملوانثيلإ سومياعيلاعت هنناىل_ضاظالمو (هدي طسقدرخآ
 اهنفدوةاشلا كلت قارحاب مدقت ىذلا حيحصاءاربلا ثي دحت مداصموهو(ادحأ انمرض,ملقاونمانلك أ فدتلا مس) نيكرب م اولك)

 نمدلهاك ىلع سوميلع 6 وهشم ثيدحوهو) ننسلا بادتتاك موب: ىف(ةمئالا هجرخو) هب اور وثيدحلاحميحصت,اونتعا ىلاعت هلا ل هنلالوسر يدل عسسصلا لها ةموسمملازابتا ترام نرساو هع قامت هقاىضو) نامكلا دعم مجتتساو نارتالا تدق || ضايع( لضفلاوبأ ىذاقلالاهؤوكتمثيدم ا !ةهينازمس نا رتل نسلط
 52000 هقاح مالك وهلوعي لئاقنذ) هلوقب مهفالتخاهوح و نمي مة قطان ريغ ماسجأ ىمالكلا هللا قايل نملك أىذلا نيستا ىأ(بابلا اذ_هىف) ثيدحاداقن نممه ريغو نيملك -ةملا نم( رظنلا ل هأ أف لتخا )نين دوغ نيب
 2 0 يبل ب ,. | دارلا نأ ىلاراشأس كعلاب وأ ثلا قزاحماولوالا ىفةسقيقحناب وأ لارتئالابىسفنلاو ىلظغللا ىلع مهو ةرغشلا نرقلاب نيماكتاادنع قلطب مالاكلا ناكالو( رجكاوأ رج اوأ) فيفختلاو دي دشثلاب (ةتيملاةاشلا ىف هللا
 جرف تتسلل لأ تاوصالا نمالماسجالا!:نمىأ (اهنم) ءايحالاهقلخ نمءاش ناعم لارةكرد_هاهلعحت ىأ (لضفلاوبأ ىذاقلا لاَ) ةينحتلا مضي (اهعم بو |هملعا فقرت مدعلا يف ةقولختةايحالب ماسجالا كلت ىأ(اهمذ) تاوصالاو رارسالاب لعأ ىلاعتو فورحل ا كلتدج وبىأ (اهث دحي) مالك هلوق ىلع فوطءموهوةفورعملاجراخملا تاذفو رحتاوه احب ساو راصتالا ||« © د هصوصخت فيكي ف يكتم يحتاج رخباوهعا(تاوصاوبفو رسول اا

 ةلكاشملاهنموةئيحلاوةروصلاوهو ن وك: عشب لكش عمج(املاكاريدغت نودإ لقاك فورحلأو
 نموهو فال آو لاك ثأ س انلا مهو ةهنمو ةئيحلا ىف هإةمهوهىأ جاوزأهلكش نمرخ و ىل اعت هنا لاو

 تيتحملا لماوازتا ىلاوكلذ طارت_ثا (ىلا اوهذ) ةذلال-هأنم(نورخآ) موت( و) ما جالا ىف مالكلا قاخم تسلا ااضا نشيعْلا ا ا و (ركبىبأ ىذاقلاو) ةنسلا لهأ ماما ىرعشالا( نسحا ىأ (ةياديبب رخو 0 ويحصل رك ذامموزلمد-عىأ (وهو) ىطنلاو حاورالاتاوذل ىرخأةةيهىلا هحصلااومزتلانيذلا | 4. را .: ا اكن دق ىأعيحصلالهأ أ رماه نماملقنىا (هتايهنماهلقنو) ءاوقف بغار لافاكةبادلا دبيقتىنعجلكتلا

 نمىأ (رظنلا ل هاء ف لمخاو) مالعالا» الع نمر وه اذذعماعلاو صال نيب ىأ ( روهشم ثي دحوهو ) ما_.ةالا نمهريغو
 لحم ىف ىأ (ىلاعتهّلهقلخي مالكو هلو ب لئاقنذ) ماسجالا ىف ماللكلاىلاه”هنلا اخ باي ىأ(بابلا اذه ىف ) مهريغو نيملكتملا
 وأ)اهديد_ثزوي وءايلافيفختي(ةتيملاةاهلا ىف) هلوقبال_مهنبباكتاداس او تانابنلاوتانا ويحلا نممعأتادوحوملا نم

 ىفاهدج وبىأ(اهيةىلاعت هنا اهثدحت) ملكى نع فطعامهعفرب(تاوصأو فورحو) عب و:تللوأ ظفلباهركذ( رجلا وأر جلا
 تاوصالا نم ىأ(اهنم)هةلخنمءاشنمىأ مملارسكوهايلا ضب (اهعمس و)اهيلعرك ذامفقوتمدعلاهلةا.>البءايشالا ذه
 لوقلا اذهىأ( وهوإابتةيق> مامتوابتفصوابةلاحىأ (ابةئيهنءاهلقنو)اهر وص عاونأ ىأ(افاكش أ ريغتنود) ف ورحت
 مالكا ذه ىلعف لوقأ ( ىلاعت هللاامو+ .ر)ىنالتابلا بيطلانباىأ( ركب ىلأ ىداقلاو) ىرعشالا ىأ ( نسحما ىنأ خيشلا بهذم)
 دافتسام الخ ىنخالا كف :دملاهقاسام ىلع قوملاءايحالا دنس نوكي نأ حاصيالفرجنلا مالكو رجلا مالس سنج نم:اشلا

 ىلا اوبهذنورخآو) هلوثنم



 (هدهب) مالاكلا دانا مث ىأر ماو تضنلا,( مالكا )الو اسلنا يلا داحن ىلا حسن ىفو (ةأيلا) لا عتو هنأ حبسها ىأ (هداحأ
 ىرع شالا ىأ( نحل ىنأ) ة:لالهأ ريشعم ىأ (انخيش ن ءاضيأ اذه ىك-و) الا نءاهريغت مدع عماهبةايحلا داحأ دعب ىأ
 ىناثلا لوةلا لمح ىف :دملاهعفدنيلوقلا نيب ضقانتلا ناك لواهمدعأ اوأابمذداي لا داحالىأ (لمتحم) نيلوقلا نمىأ(لكو)
 ىأ(لعجن لذا ٍلعأ هشلاو) هلوقب هيفاهقاخ ل #ىفهقلخ مازاتسا مدعل ىظغللا ىلع لّوالا لجو أحلا همازا سال ىسغنلا مالاكلا ىلع
 (اهدرجمتاوحلا مدع عماهدوجو ليحتسالذاتاوصالاو فورحلا دوجولاطرشةاي41) نسحلاوبأ ىأ بئاغأ |ةغيصب زو و نحن
 دحوبالذا) تاوصاللىأ(اةايملا طرش نمديالف ىسفتلامالاكلا نعةرابع)تا وصالاو فو رحلا ىأ ( تناكاذاامأف) هيفىأ
 ْئثنمناوىلاعت هلوقاهحملمأتفلوالالوقلادب وي ثيداحالاوت اي" الارهاظو 4 لوةأ( ىحنمالا سنا مالك

 اهبةايملاداصاد_عبىأ(هدعب مالكلامث) اهنممالاكلارودصو اهقطن لة (الؤأ اهبةايحت اداحتأ) 0 0 1 سس ؛ يكل ريض وم _تالإ

 ةلثملاهذهىفنالوةهلةهنءلّوالا لولا ى حك ىرعشالا( نسحلا نأ انخي 5نعاضبأ اذهىكحو) ف نا

 ىألوعقممسا(لمتحت ) نيلوقلا نم( لكو) هلثمىف مالك هلذ ماتو هكردأ ىلاعت هللادجر فدصملا | ىذدحأ كب مله نالف
 ىعض كان الواعودي«فطني ناوةايد هيقهّنلا قانا قطنلاهنعرد صاميفلمت->يفالقعزئاحأ| م_:لاقاذان ىلاعتهّللا
 . الأ لعلا مازل اك ةايحلا همازلتسال ىمغنلا مالكلا ىلع هيلو ةدحأ ل < جباتح ىت> خلا مالك ىفءانررقام || هناءم ثددحلارشيشسا
 ||| هجو هدو بت ىت> هلت غتايالاذهل ةموهيفاهقلخ ل ىقهقلخ مازاتسا مدعل ىظفللا ىلعرخ" الاواهلأ أ ةداعلل قرع ء ]انه سدل

 منتعو(ليحتسالذا) ههدعالوهدوجو طرتشا الذ كلذ نودب اهقطنأ هنا لماح وةايحا مذ قاخ حيرصلاو ةنبسلا لهأ
 هايحوةحراحريغنماهدحو ىآ (اهدرجعةايحلا مدععم) تاوصالاو فورا ىأ(اهدوجو)القع نأ ةيفودلا ب رشم نم

 . || محا ةاعا اراثدنأ:لافمالاكلا ىهىتلا ةرابعلاهذهوأ تا وصالاو فورحلا ىأ (تناك اذااماف)اهوحنو ةفرعماملءا.سشالا
 || ىيقحتو مهد :ءه.ريعب ىذلا(ىسقنلامالكلا نع)ىفاثا ارهاظا اواهمارجعمىأ (ةرابع) هلوقىفإ] هيلعلد,[كاهد جوك
 ديالف) هنعماقملاقوطىيض: مالاكلا ل ءىفليوط مالك هيفرلعلا نيب وهنمب قرغل أو ى هقنلامالكلا ناوىلاعت و هنأاحمس هلوق

 سفنلا مالك دج وبالذا)اهيفةايملا نمدب الفلاح لك ىلءوهلةمزا ةصوأ لعل اهمال( امل ايلا طرشن م ةيشخ ن مطب املانم
 امرت ث الف ىظفللا مالكلاامأ واي تاذالا نوكتالسفنلاو هيموقت سفن نم هلدبالذا ( حن مالا || ةحبسمةنسلأ ا ناو هلل

 داوسلاب هدر قءابحلا ىلا ةجسن ءارودملاوةددشملاةدحوملاءابلا حتفو محلا مضد( ىابجالافالخ) كلذ هيف 0
 1 110 : ع 9 ' ِء داهزلا دارأ ْن

 نافءنينامثءىلو ءنابأ نبنادجنيدلاخ نبا ماللا فخم مالسنب باهولا دبع نيد ىلع وبأو هو مشب (قايجااالخخ)
 |١ ةنسلا لهأ قرفىأ(قرغلا ىملكتمرئاسنيب نم ةئامئلدو ثالث ةنستامةلزتعملا سدر ىرصبلا

 تاوصالاو فو رحلاو ):داعوالةءالاتمدعىأ( ىظغللا مالاكلادو جو ةلاحا ىف )درت هنافةلرمعملاو و
 راشأهيلاوممزتلي هلاعفدلاق هريغ طن نمرتاوتامهيلعدرواملمفوجو ىطنةل [هلامسج نوكأ ا. م 0 10 اي ايلا 0 : . 8-3 0 . َ 3 -- ههمسانود

 مالكلا ءىفاماسان اكو
 ماحشل اهّلادبغنيبوقعي نعمذخاو

 2 11١ هنن ال771: 2-11 للا 1-3111 ت11 نت 113111 1 (عارذلاو عذجماو)ةاصحعجنةلمه؛(اصحلا ىف) دوكذملا بيكرتلادوجو ىأ (كلذ مْرَتلاو) هاوقب

 ىذلا
 ماقأامدعب ةنسح:سمتارظانمهعمههلوماللكلا لءىرعشالا نسحلاونأ خيشلاذخأ هنعوهرصع ىفةرصبلابةلزتعملا سدر ىرصبلا

 رئاسز يب نمو) ةئامشلث وتالث نست اف قابل اامأوةثا مئثو نيثالث ماعفوت ىز ورمل ىحسا ىنأن ءىفاشلا هقفذخأ بسلا
 'تاوصالاو فورحلاو( ىظفللا مالاكلادوجو) هناكما مدعىأ ( هتلاحا ىن) مهنمد >أ هقفاورملذا ةيمال سالا ف رثىأ (قرغلا ىماكشم
 ىف) تيكرتلا ن مدرك ذامىأ (كلذ) اجلا ىأ (مرعلاو) تاوصالاو فو رحاب ىطنلا هنم عصي ن «بيكرث ىلع بك محن مالا
 نيبو ملكت ىذلا ىأ(عارذلاو) نأو نحىذلا ىأ ( عذجماو ) قطصملادب حسبت ىذلا ىأ (ىدحما



 (اهكم) اهياعىطنلا فق وديا ىأ(هل اوانااواخال) اخ ىو ريو قش ىأعا رلاب( قرخو:ايحاهيق ىلخ هللا نا) ىلاسلا ىأ(لاقو)

 ول) فندم لاف[ هنافه:مةنببالب ىوعدءاعداامىأ(اذهو مالك لا نماوبإ) ىلاعت هللااهردقأ ىأ ا .ْمكمأ حن ؤو ف اكل ادي دعب

 لقنبممهتلانم) مهأ لقنف بجءأو ب رغأ هنوكل (دك وأ )هلة نب مامسهالا ىأ ( هبممهتلاو هلة: ناكل ) هرك ذامدج هىأ( ناك

 و ل دلاحرمش ىفاذك هلعارذلا ىأ(هرابخأو )هيا عذمجلا ىأ (هندنحو) ل_سوهيلعىلاعتهّللا ىل هيدي ىف ىصحلا ىأ(هحيدست

 باب رأ ىأريسلا ل هأ نمةخسن ىفو ثيدسحلاحارشى أ (ري_سفتلا نمدحأ لنيل و)ةدمتعملالوصالا ىفرابخأو ظفلدج وب
 هنأ عمداوعد طوقس ىلع) هاعدااممهلقن مدعىأ (لدف) ئابحا ءاعدااممىأ( كلذ نمأم2) نيثدغا نهىأ(هناو : و) خ.يراوتلا

 ب ةداعلا قرخ ماةهماهملاذا ىلةنلا رمخو لّقعل ارظن قف ىأ (رظنلا فهل اةرورضال
 0 سسسس سس سسوس اسوس جاوتسسجسسسعو جوس وو

 هعدبأ ىأ(امافقرخوةاي-اهيققاخمللان الاوو) رئاوتل مل-وهياعىلاعت هللا ىلص ها ىطنىذلا

 (امنكمأ) مالكلل ل اوانالو)هروصوهزربأ اذإ شو هعمس قرخأم ءاضعالا نموريسغنع هزي مو
 ىوءدءاضعالاوْ] الان هروك ذ-لاىأ(اذهو) ىطنلاو( مالكا نما بةنكمةءاهلعج واهردقأ
 ةمان امبيقناك_ف عمسو إ-هندج وىأ(هل#ن ناكسا)ج راها ىف عقوهاعداام ىأ( ناكول) ذاةنسبالب

 دشأو ىوقأ ىأد انعم واولابدك وأو ءالان(دك 1 )هيءانظعالاو مامتهالا ىأمهلا نم لعفت(هن يسع
 لن هناف سكعلاب رمالاو مدقتاك عدلا ىأ(هندن>و)ا دحلا عيدت ىأ ( هحيدست لقنب ممهتلا نم |
 تاسوسحلا ىفةرباك مدرك ذاخزااالو مؤ هاىور هنا لهن: ملواعُت شال_ةنهدطن وهليلحو هج مدسلا

 ةيومئلاريسلاو ثيد-كاةاورىأ (ةريسلا ل_هأن مدحأ ل ةنيلو) اهقال خس حل ادهش ىوعدو
 طوق -ىلع) مهلقنمدسع(لدف)هاعدا ىذلاروك ذملا(كلذنمأ .ث)هءاورلاةخنىفو (تاناورلاو)
 نوك امأو ةلوقعملارومالاقركفلاو( رظنلا فهلا ةيعاد(ةرورضالهناعم)مالطبىأ(ءاوعد
 فاكمااو واولا حّدشب ( عيك و ىورو) باوصلل( قفوملاهنلاو)هاوعد نمىهواؤ ءاغخأو كلذ واخ هللا
 ىلاعت هلي | ىلص هلاعوقمهاور ىأ( هعفر) ىسارلا ىدعنب حيل منءحارحلا نين ا.ةبونأو هةروسكسملا

 لاق ةلمهمءارةخسن ىفوةلمهملادوةنك اسءاهوة-حوتفمءاغب وه( ةيطعنيدهفنع) مو هيلع

 لمح فهخايشأ ض عب نع ةيطعنب ىمش نع هنا وبلا فىذلاو ءاربالو لا ديهفرعأ الن اهربلا
 )و هواباشراصوريك ىأ(بشدق ىصد ىنأ لو هياعىلاعتهللا لص ىبنلا نا) خسانلا ىلع فرت هنأ

 هللا هقطناف(هللا لور تن ألاققفانأ ن م) هل( لا ةف) سرخأ ىناخهنالهبام_-ثاهميلوغط نم( طقماكستي
 ليزغتي اذهناك ناورهظأ دعب ىذلا لصفلا فا ذهرك ذو كب أن اك امدعد لس وه.لع هللا ىلص هل ةزجعم

 نيعوه-هوهضم م.( بقيع» نب ضرعمنعىورو) وطخلا ىلءةردقلامدعلدا هاو يملا ةلزغل مالا

 لقيعهليقوءام تةيعمىوروةددشمةرو_كمءارلا ليو لعاقلا م.-|هْيرب ةمجعمدايطو امييقةلوهم

 لووجللءانبلاب(ءىحإ هناوهوهدنءعقوابيجعارمأ ىأ (ابعملوهيلع هللا ص ىنلا نم تيأر) مالب
 نءرعام ل*هىأ(هلثم) ضرعموهوهءوار( رك ذخ)اضي أ لوو (دلو مون ىصن) مهضعب هيلاءاج ىأ
 هنابتازجعملا قفورعم(وهو)هللالوسرتنأ هللا ئانأ نم مل_سبوهيلعىلاعت هللا ىلص هل لاقهنا
 ىلاعت هللا ىلص هلو قل ةماهدلا 0 اراممدلولا كلذ ىأى هس ناكو ة+-:فىفو(ةماميلا 2 رامم ثيدحإ

 تس ريم

 ثاقش - :؟؟)

 هردقلا ىذوىلعنوك اءاوهو

 هناح.سوهو ةدارالاو

 ربدق ئث لك ىلعملاءتو

 ىأ (قةو  لاهللاو)

 ىوري_بعلكر يبل
 سا ىف اوتخبم

 (ع-يكو ىورو) هاو سال
 حارا نياهنارهالا
 (هعفز مددقدقو

 محسن قويصللا
 عفر ىأ ل علا ةغيصب

 نيدهفن-ع) هثيدح

 هلوأ اغلا( ةسيطع
 ىو هرخآف لادلابو
 الامهالكو ءارلابةخسن

 هرك دام ىلع فرع

 ىو ىلحللاعبت ىحدلا
 .!ايدهم نعسهاوملا

 وع ملول

 ن-ءىيبلاهاوراسعاو
 رسل ةسيطع نب رمس
 نوثسو ةهلمهملازيلا
 صعد نعءاردرخ [ىف لا

 ىصينلانا)هخامشأ
 قأ لو هياعىلاعتدللا

انأن م هللاَقف طقماكم)اباش راصىأ(بشدق)هيلاهءءىجىأ( ىدد
 

 ءارديد_ثو مي-ه مدن (ضرعمنع) رك اعني اوىييبلاهاوردقول اوهحملا ةغيضد (ىودو) هل وسرتنأىأ(هللالو-رلاقف

 هللا بص ىلا نمشي أر) ةينانلاءايلا ف الذ سيعمةخفنىفو ريغصتلاب( بيةيع٠نبا)تل آهناك هلوأر مكب ضرعم ىودوةر

 تي ردة كم راد تلخد_فعادولاةدحتدحجحلاو قابيل قيل كب كادت هاذا ىقو(ابعلسو ه«يلعىلاعت

 ئأ(هل-_ثمرك ذفدلو موب ىبصب)هيلاىأ(ءنح)ةماركللانمضّتمةداعقرخ ىأابعهنءتيأرو !وهيلعىلاعت هللا ىبصهتلالوسد ٠
 فورعمري_غدانسابعوضو ههلعلو ىحدلا هركذ عوضو موه ةيددنب لاق( ةماميلا كرامي دحوهو) هللا ل وسر لاوانأ ن م هللأق
 للز لم هنافلمأةفرك اسعنياو قويبلااوراذه ثيدحملا نان م مدقتامل



 لدية : سلا ضف 50 «ىوداصلا ذر( ةنوصاششي 00 ةكلرامملا ا .ذحىأ (فرغيو)

 ةلراملا ثم يوازن لال هأن مديبعونأو هةروسكمءاهقءايلانو كسوواولاودادل اعمق ىرخأ ىف وهنونلا

 ارتطام د>ىقةماميلا كرابمةءاععل اقودي رق ىف ىهذلالاقةيادعلا قروك 2موهوةمام. || ءكرابموه ىبصلا| ذه ىحمالاق

 وأ 3 ارعقىأ (كيفهللا كراب) تقطن 1 و ولا ةنوصاشىورعف ىأ(ه فوز ةناصلا

 دا ارا نأىلاءاماهيقوماك-تلان هز علب ىأ( بش ىت>)ةدا 4كلاوأةملكس !|مذهدعب ىأ (اهد «د ماكتب ممالغلان امك ”) كرمأىف

 ريد: نا لبق ىدلاوهانه مالغلاب

 ىمس )ناكوةحيد

 ىأ (ةماميلا»كرابم
 ىلاعت 0

 ةكربلاب هلاعد سو هيلع

 هنالةمامدلاىلا فيضأ

 قراكياما نك ناك

 مدبب تناك ءاقرز هن راح

 را دال
 0 اا ؛دمايأ ةثالث

 تثتدمس اسييلادب وسلم

 اليف رثك أىهواهمساب
 ىهوزاج#ا رئاش نه

 طسو ق4 لل نود

 5 ةكمنع قرشا

 لالسخلا جدقو

 وهو ملكت ندم 06
 تايبالا هده ىف ريغص

 دم
 لياخاو ىسدعو ىو
 مرو
 ده 32 عد

 تكعساوبت

 دودخالا ىدل ل عطو

 مسرب

 ةخسن ىفو(ناك-ذ) لءأىلاعتهللاو مدقب ىذلا ىصا اريغاذهت ءاباش 44

 اكعسنلا قرخؤنماذ_هورئاط مسا نملو.ةنمنويلاب ضرالءةمأ هلاوكيقهللا َّك رابدل_بوهسيلع

 كا اسواوو ةلمهمداصو هىل أوةمجعم نيش (ةنوصاشْش» دد) ثد دحلاكلذ(فرعب 0)ق أيس

 ىركلا هعاص_+ةىقىطو سلا هلاوامهنأد وثيدحتااذهىوار أ (هبوا زوم ا)وهوعا هو نون امان

 لاو ءالما مشاه ىلأن يد >اولادبع نيد رع ونأ ام" ن2 لاو :رااد+ أني ىلع ريخأس يطا لاق

 َن هافرصنم اهلا د وادع نسنوص اغانت دحلاوءالما ىميدكلا ىدوه نب سنوي نب انت دح

 هلح>نع هيبأن عىاميلاهللا دمع نب ضرعمانث دحلاود رحل اهلل اة رقبن ةئامورشعة:سندع

 ةراد لثمههجوو ملسو هيل عىل اع” هللا ىل_صهنلالوسر اهيفتنأر ةةكمتاخدفعا دولاة>> ثححح

 هللا لوسر هال ات 5ةقرخ ىقهشل 5-2 ودلو مومالغ.ةما.مأالهأن مىلجرهءاج أ م> ع4 متعمسو رمقلا

 مالغإ انام كيف ةهزيأ راب تقدص لاقهّللا لو درتن ألاف انأنم مالغاب !_سوه_يلعىلاعت هللا ىلص

 رذنم هنمثيدحااذ- هتعمسةنوصالاوةماومأا كراع مهيأ ذلك :ىلأل او سش ى> ماكسي

 ماك_:اموشي دحلاعضويممتي ىميدكلان اك ىنطترادلا لاق دحلااذهالا هنمعمسألوةنس نونا

 ل ةعهتس وىدبتدقعلاوكلذهغلب املقدعت ىل 21نعشدح> هنا ليقوةنوصاش د ل24 قد

 لماع دك ا! ناس يطا لاقوري_الاو رك مال ناك ةريلا هاا ىهتتافرابحلا ىدب نيبالا اهل>آ

 هتاسم“ ى؟ دكا رطريدغنمانيلا عقود. هنأالا باذك هنااولاو سانلا همظعتسا |تثيدحما اذه

 نه هناهراك_:|بسدسو نسح ثد د_>وه*قرط نمهتياور عقود 25 ىَط مسأالاقهرخ 00107

 راصتخاب ىهتنارهتشي ناهقحناك-ةسانلاةرثك عم عادولاةج> ىفمقودقوةداعللة-ةرالارومالا
 نيف هل بقعن ريغ نم امه ى ُّط ميسلاهعبو ل مريغ عو ضو مهنا ةي>دنيالاعبت حا هلا صعب لوف

 ماكنت نيح ىصالىأ (هلاسوديلع ءىلاعت هللا لص ىننلا لاقف) ثددحماذهىف ىأ (هيفو) فانثهءمالأك

 5 ال15 اكلذدعد ىأ مغ || لعوى_م (دعب ملكتي ممالغلا نامت كيف هللا لراتقد-ص)

 ١110 14 لص ىنلاءاعرل (ةماميلا كرامم ىمسل ن ك5 ال قطنلا نسل صووريك ىأ( بش

 هدد رخآ اهنالا ب تيم ساهرم كو واولا شقي ( عادولا ةجح ىف ةكعه_صقلاهذهتناكو) ةكرعلاب |

 نعو) هةمأابيف عداوبهناو ههل->أبرقب رءشامابيفرك ٍذدقو )سوه يلعىلا عت هللا لص

 هللاىبص ىلا لجرفأ) ىطوي لا هجرخيل ثي دح ا اذ هوه" د ا (نسحلا

 ىأهيوارهسنيعنمل ان تثني ريغسصل (هلةشحر طهنارك دفق _سوهبلعىلاعت

 سو هيلع ىلاعتهللاىل_كونا 7 | ىثمىأ(قلطناف :) ةيلهاحلا ةداعىلعاهدأو هنا ليقوتناخ* اهامر

 1 00 ب عجاج اا 1 م ع ج2 ب22 22227

 2 00 قرت اهلا 00 ىلاةمالاب م4يلع لفطو
 م كرابملاىداهلان مزىو د اهافط زن وعرةدهعىؤةطشامو

 ىنلا ل جر ىتأ) ىرمهبلا ىأ (نسحلا نعو)ةرجملا نم مشع هس ىب هورسك_:وواولا م ب( اد ولا ةححىفةكعةصقلاهذهثن اكو)

 تكلم اهناو ىعب(اذك ىداوفهل) ريغصملاب(ةينبحرط هنا) هللح رااىأ( 21 ذف) هنأ ماووه لسأ هىأ(ملسوهي اعىلاعت هبا ىلص

 3-0 وهيل ءىلاسعت هللا ىف ىبنلا به ذف أ (ىاطناف) ا هتامواهتايح ىفدد ر ”وأ ا هبه ىلد



 ئأ(ىيجأ ةنالئاراهمسأ) رهظالاوهو لسو هيل عىلا«ث هللا ىلص ىنلاوأاه وبأ ةيذملا ىأ(اهادانوإ و هعملاىأ (ىدا اولا ىلا هعم)
 ةياصالا ةايحابىأ(امبيلع كدرأ نا تدب>أناف اما سأدقّك» وبأن ا) لو«. ءىلاعت هللا بص ىلا ىأ(اهللاةفكيدعسو كيبل لوة:ىهوز هيخترهظو ىداولا ن مىأ(تجرذ) هريس: ورعان ىأ (ىلاعت هللا ن ذاب) مل-سو هيلع اعت هللا ىلص هللا لوسر وعد

 ىلاربخ هللا ت دج وألا مف ةخن ىفو(امهبىلة+ احالإ) تلاةةخ سن ىفو(تلاقف) كلاح ىلع ةكرتفالا وا «يلع كندر ةددحن وأ
 نالقوملاءامحا فوأراغ_هلا مالك نمنوكي نا لمت هقايس مث ىحدلا هرك ذاذك اور نم لعن نسحلا نعد او( امهم
 سو هيلعىاعت هللا ىلص هنأرك ذثمح وو اهئاي-اىناح رص ى بسلا لئالدؤثءدحاتيأر م ناونعلا قط ىلع نايدصلا مالكب ىلا مث ىقوملاءايحابىتاءتيامالوأ رك ذي نا هرقئاللا ناكذا للا اذ_هىف بتريم هلا همر فنصملا ناالا هل هشحت ةيضقلا

 مال_ىالا ىلا الح راعد

 ىتح كب نموأ اللاقذ
 ىلص لاف ىتزبا ىلىب

 مو هاع ىلاعت هلبا

 لاق هاياهاراؤاهرمق ىفرأ
 لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 :ليمل تلاو هنالك
 هلا ىلصلاةةٌكدعسو

 نيمأ سو هيلعملاعت

 انيندلاىلا ى-جرتنا
 هللا ]وسراب هلناوال تلام5

 ىلاريسخهلباتدحج هىلا

 تدجوو ىوبأن م
 اءئدلا نمارعخةرخاالا

 رك ذاعهءزو+::نذالاو هتردةوىلاعت هللا ةدارابىأ (ىلاعت هللا نذاب ىند.مجأ هن القار اهمسابإ)
 ةباحا دعك ةياحاىأ (كيدع سوك! لوشن ىهو)اه ري-ةنمةيح( تحج رخفأإا روهماز وت

 تك ىر وهم هيلع مالاكلا هىنثمالا لمعت الودايقنالاو ةباجالا ةعرسءانعموداعسا دعب اذاعسأو

 رارقةسادعب (امويلع لدرأناتدبحأ نافاما-أدقّكي ونأنا)هتباحا امل( الا ةئ)مدقن كوحتلا

 هدذعامو (هّللاتدجو) امهيلاع وجرلادب رأالو( امبيىل ةجاحالت لاو امبءاعتل :ددر يقةايحلا

 نيبذعمريغرافكلا لاقطا نأ ىلعشي دحلاعص نا ليلدهيفوامهدنعام د( اممم ىلاريخإ) ريما نم

 و دعريتك لاقطالا نمدهملا ىف ماكت نمنا ملعأ هما < ىتأ سو ثيداحالا هذ هىف ركذ نم مهنمةعاسج

 فسودهاشو 2 رحم >اصو نوعر# تدب ةط_ثامنباودود_خالا بحاصو رم نبأ سنع مهمه

 : هلوةىف ىطو سلا مهمظندقو هللا هر فنصملاهرك ذام دراما وةمالادهاشو
 ميرو ليل او دعو ى-< و 0 ل ىلا دهملا 4 ماكل

 مل-ههيوربدو الا ىدل لفطو 0 ف.سودهأش مرح ىريمو

 م-اكةنالو ىنزت ام لاق. 043 ىللاةمالاب رمه-.ءاغع ل_فطو

 مع كرام ا ىدالا نهز ىو 6 اهلفط نو ءرخد_ععىهط_كامو

 نءاياثنأ) اد:مىدعنياو وبلا ءاور ثءهدحىف(س:أن ءو)اضبأ كلذىلاةراشالا تمدقن دقو

 اهرلوأ جوملا اهز>عوام- سريك اهعزح 5 ل- ثىل_ءلدبامماذ_هو(ءايعز وحعهمأوىقونراصنالا

 هانقكوأ ضرالاهثملظد رتساذا ل للا جس مهل وة نمداخيطغ ىأ محلا ةلمهملا نيسلاب ( هانيجف)
 ل_هأ ةيلت هيزعتلاو مول_هموهاك دودو رحالا نمافامرك دباهانياسو اهانري ص ىأ(اهانيزعو)

 اماووىبب اتامأى رادقمماهغتسا هيف( ىنباتام)اهوزعامل(مهتلاة5)ةفورعمهنسىهوهنع تيما

 ( ترحاهىف |لعت تنك نا مهللا تلاقف منال ة) ةمهصل بالو هلو أهدعبام رك ذ وأ لعترلاهنالاما هتلاق
 لكاف ل سوهيلعىلاعت هلا ترباهدس ناكمذ نكس دقاتالراصنالا نما عنوك ىئانيالا»هورع ىلا دل, نملاتسالاو زل

 9 7 اي ًااهعمهللافالاو لو هناءىلاعت هللا ىل ص هاوسرلةرحملاب هلا ىلا ةرحح ا (كيسنىلاوكيلا) هنم
 هاع ناكو مولا و 5 : 9 - لا

 ةاشلا اذان مالاكب ملكت مئابيلعءدب عضوو ماظعلا عج لسو هيل عىلاعت هلل ىلص هنأ مثامظءاورسكنالواولك م1 لوقي مالسلاوةالضلا
 هاو رامىل_ءهبامهتامياوهنوبأءاي>ا نممال_اوةالصلا هيلعهنعاو رك ذاماماو ب هاوملابحاصورك ذادك اهمنذ ضفن: تماق

 نباءاوراك(سن أن عو) ةفعضالا هلئالدلانايبو ةغلوثللا ثالثلا هلئاسر ىف ىطو سلا ةمالعلا ىلعادر ةلّمملاءذه فحل نإ ةمدلاسو هتتيبدقو نسل و باتكلل فلاذع عوضو موه ةيحدنب|لاقو ىطو سلا هب حرصك ءفعض ىلع ظاغحملا ىغناوةشئاعن عدريغو ىفاربطلا
 ئأ محل اديدشنب(هانيجفءاوع)اهدوجولاحتامىأ (زوجعمأ هاو ىفوتراصنالا نماباشنأ) مهن وبأوا يئدلا فأن باو قومبلاو ىذه

 اهدلولوةبصااربىاملانو ءدورزولا نهرذ ل اورحالا د ول رك ك | ىلءاه انا جوريصل اياهانمأ ى ىازلاديد شب (اهاني زعو) ءانيطغ
 الور يىلاو كيلا ترحأ هىنا) قرجهىف ىدننمىأ(لعت تنك نامهللا تلاتة منانات) اماىأ( ىنباتامتااقفإ ةرقغملب

 اذهب ثيدحل | اذهمدقي

 ناونعل اةباطم نوكيل

 ةنفج ىقدرتو اهخبطو
 ىلصهللالوسر اب أو



 اهل © تسلذا( ةبدصملا هذ ه)ءايلا ديد دب (ىلءنأم مالؤإ)ىلةعقاو ىأ (ةدش لك ىلع ىنثيعتنأ) ىلمأ لجأ نمىأس صنلاب (ءاحو
 نمهمول «مىلا لبىلاعتو هناحبسهملعىلا عججارربغديدرتلا نا نمءانهدقامىلوالا نك لذا ىنععن انوكينادعببالو اذهةقرطم

 انلزئالوا::اكم نمانمهذامىأءارلا كب (انحرباخ)هيفامءالهات هلوقب ىحدلادعبأدقوةدلاخا رجه نوكب اهمزح مدع ثيحن

 ىأب ولام ككَناةدمتعملالوصالا ىفوهفشكناىلاىأىك دلال صأىف .٠٠ اذك(بوثلا ف شك ىت>) انعطوميؤ
 انتراناموهّمدك انلزاخ
 د عد (ههج ونع) هءقو

 مطف)هثايحاحلا اهئاعد

 نيعلارسكب (انمعطو
 اهئاعدب هلم سشاعؤىأ

 هبقو هعماتلك أ٠لكأو

 تاماركلاناىلا :راشا
 ل-؛تازجعملا نمعوت
 ثديح اهم غلبأىه

 لصين عراطل لج
 قراو ن-هعوبالل
 هيف سلواذهتاداعلا

 هئامغالامتحالةنامادعب
 نككلا هتكسدوجو ع
 مالا ءاعدب مالا
 هلةناملعىأ(ىدرو)
 نيهللا دمعنع) ىييبلا

 سدقنيتوأ ندد نهيق

 لزناملفتوصلا ىروهجناكودوادوبأو لاسفل وىراخبلا هلىورو(ةماملالتقناكو) ةنحلانأ|

 ك0 سس سس سس سجس جس وأ
 |ىأانمتب وعصلا ىنععةدشلا (ٌةدش لك ىلع) نيعماوههنال هي باطخ ةيقوغلا.( ىتئيعت ناءاحر) تناك |
 !ناب ه-ةةلعو رصبلا مدعو نسلاربك عمدلولادةفامرسال هلم رسعلا وىلع بعص قادر عأ لك ىلع
 أ هيفكثناهناش نمو اهريغ ىلع ىيا هلوسروهللابترجهىف اهصولخ نار ابشع اب مزحلا دعب ةرعشملا

 ,اا بوص :مءاحر و ةباح ال, ءاخراله ات وألومقلار اب عاب وأ هللا ىلا هاه يصوت ىفاني هنال لاذ لعتالا منالال
 ٍإ ل# افي ياك-:)!نال نةلك-:ال ىعيديكوتلان وو مملاديدشت وةلمهملاءاحلاب(نامكتالد) هللوعقم

 تومىنعب (ةبدصملاهذه) ماك-:ملاءابرح( ىلع) هءانل «ةاطالاما:امكتالىلاعت هلوقك هارععتساف لقا
 نءيوثلا)اهدلو(فشك ىد) هيفآنك ىذلا انناكم نمانبهذام ىأ (انح ربا خ)ةلاحا هذهىقاهدلو
 ساعدنا و رو ذو4-ءماناك أواهدلو هدم لك اماعطانامدقىأ(انمعطو معطف )هبل ءامدعن (ههجو

 ثيدحةهزحعمهيقو فيصل | ىنأن ياهرك ذاكمدعب ىبليقومل_سو هملع ىلاعت هللا ىل-كىبنلاهافوهلا

 (ى ور وز ىصلا مالةمأ اذهنالاةءالف ّ)َُ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلا ءابءاعدلل تملا ىحأهت ١

 ويست ىناثلا ريغصتي ( ىراصنالا هللا د معني هلنأ معن ع) ىلاعت هللادعجر قويملا هل ىوارلا

 بع نيةبا»ث نيكلام نبسدقلاى رمان ربه زر ني كلام نيا اوهوهنكد رضح ىأ ( سد5 نيتب اثنذد

 مل وهياعىلاعت هللا لص ىنلا هلدهشو راصنالا س.طخناكو ىناتعلا ىفدملاىراصنالا جر زا نبا

 هنود عقرب ناك هنالهد:عرو طا نعسدت>| ىنلا توص قوفركاو صأ اوعقرتالا ونمآن يذلا اها
 ملسوهيلعملاعت هللا لص هللا لو سر ىلءانوص كعفرأ ىفا عمل عدة ل اقف كلذ بدس نعلم فماكاذ'

 |لهأ نموهلبلاةف لسوهيل ءىلاعت هللا ىل ص هللالوسرل كلذرك ذفرانلا لهأن منوك أنا ىشخاف
 دقو هنوص عفر امال مصالا نا هيذو هنوص عقرب ناك ادافممص هنذاب ناك هنا فا ماعلا لاقو ةنحلا

 ةمس ىلع ىهو ناذكل اةملءسهةدلب ىهورعاك نميل !سناجنمدلب مسا ةماميل اوىيدصل |هدالح

 وهالا هتومد_عبدحأةيصودقتتملو هديصوت زمن هنومدعد ىدوأ هنااولاة دقو هنيدملا نم ةل-رعرشع

 لجر ىأ رثهيعرد سف: أت ناكور د ةتحنتلعج وامهادح |تةرسف ناعرد ها ناك لتقا-لهناكلذو || اذهت باث ىلحمالاق مما
 ذعخاف لجرىل رذسمأت لةىنااهعيضة ف ل- اهنا لونا كانازةيصو كي صوأ ل اتفهفانمىفامب ان[ راصذالا سيط+ ىراصتا
 ةمربلا قوذوة مرن عردلا ىلع نك دقو هلوط ىف نت س رفءثامخدنعو ساذلا ىع ةأىف هلزنمو ىعرد لطض طل اكيشدو
 سانلائي دىل_عناركب ىلاللقفةفيدملاتماقاذا اواهذ_ أ ءاقد رذمش ريم ىتعل نلاخ اهدا ر سو هةفلغإ لاهم

 هدنع نمىلا ثعبوربخ أنا دلاخلجرلا ىتافرحانالف ى-قرناونال:ةونال-ةنئادلاو اذكهرادقم لام هلا كلذوتنملا
 ريسقلاهانلخدأني_حءانعم_سق) اهزاحافهتدصوب رك ونأرعس>أو ف_صوأم اهد_جوفعردلا 2 "ا
 ىلعفاثلا هوع-غملوق.هاوقو لوالا هإوعممريمضل اوأر دقمفاضمهيففهماللك انعمسىأ(لوقي 2 ' 1 9 0
 هنالوةيوزيغونيلوع مم سءذ عوم_بمريغل ىدعتاذا عمسن ا نمىدمراقلا ىلعوبأه سيلا سهذام 0 0 0
 لل | ناك ىف ةلئسملا هذه قلعءابأدمسلا نيا طخدةوةفنأ سموأةيلاحةل او رد_ةمدخاولدعتم || ,- ا وعما
 0001 ا ا ا ا ا ل لوس, نع تبث سدح.
 ََي ١ دقللاو وهن وضع رب ناك فمدص هينذا ق نآك ومس .وهيلع ىلاعت هلا ىلص هنا

 ملسوءياعملاعت هللا ىلص منال وسر كلذرك ذفرانلا لهأ نماناف ملتو هيا عىلاعت هللا ىلص هلال اوسر ىلءاوص كءفرأ ن هىنا متملع
 ةفالخىف : رعى ذثاةنسةماميلاةعقو تناكو (ةمامتلابلدق) تباث ىأ(ناكو) سنأو» وذنب هنع ىو رةنملا لهأ نموهلبلاقف

 . ل وع ريغل امانا دأن يح اذعمسف) قيدصأا



 مح>رلاوةماعهموقارابلاىأ( ميحرلا)ةدحوملا حقب( ربلا) ن أمثعو ةخ:ىفو(ناهشعدده كار ىنيدصلاركب ونأ هللالوسر رع

 2 ذو) نال مهئايحاالوملا مالك ليلد ثيدحما اذهن(ت مموهاذاف)ت و هوةايح نم هلاح نريت ع ىأ (انرظنف) ةصاخ ة رب

 ل نمباثكى ايندلا ىنأن باو هنع:د:منباو معنونأو ىفاربطلا ادراك (ر يشد نب نامعتلا نع

 ىفلماك- !!ىأريوأ أديم( ىيدصلا ركب ونأهللا لوس رد #) هنعانبجاو لا | ذه ريغ ىف هانا ضع ايك

 ص* اذا ةكلذق ساذلا ىسدقو لسوهبلع ىلاعت هللا ىلص ءَةيدّصت ىف برب هنالقددلاوقددصتلا
 هل: نالءائاخلا نيب نمةلءاك!اةداهشلا صوص ىأ (ديهكلارمعإ) اهةيقدت قأيسوةقيدصلا

 اضيأ دبه_ثوهون انلاعاعرنمه افنامثع لام فال ةريغملا مال ع: اواو نأو هو ىو < ر فاك
 ةفأآر وةجر وذ ىأاضبأ م>روهومركلاب هنرهشل ن اسحالاو ريلاوذ(ميدرلاربلا) نافعنب(نأ م ثع)
 اذاف) هتايحهيلاتداعهناانم هول هنومدعب ماك-:امل(هيلاانرظنف)هةقفشو هقالخا نحل نيمل كأي
 ةاي> ىنةح:ل شلك ىقطنأىذلاهللاهقطذ | اساو هااح ىلءاّتيم هنوك هفرعمةةغدانأج اف ىأ( تيموه
 ءانءلا(رك ذو)رظن هيفونولئسءادهشلان اانلق نا ا نمكساملالاوؤ-دنعناك اذه هلوقوليقءادهشلا
 نامعنلا نعإ اضبأس نأ نءامندلا ىلأن ياءاوروهد_:منباو معذونأو ىفاريطلاهاوراما ذهولوهجأل

 ديلولا نيدنان عمده ساو ركبابأعدابنملوأوهو ىردبلا ىحزخا ىراصنالا ىلاصتلا(ريشن نبا
 تامواهنم رهٌتأة_هرأ دعب دلو ةردحلا دعددولوملوأن امعئلاوةماميلانمهقارصنادعد ربل ان يعد
 (ة>راخ يدي زنا)ةنوكلاوا صج ةرواع ههالوونيّدسو عدرأ ة نس ةحملا ىذ ىف ص ىرق نمهررقب
 نبةحراخ نيد ز هنالج رز#لا نبش راها ىنب نمناكن اوهثراح نبا خسنلا صعد ىف عقواسم مص اذه
 ماك ىذلاوههنا ىفاوفات لوب اعيثسالا ف لاق جر لا نبا ثراحا ىنب نم كلام نب ريهز ىلأ نيد

 ىلعت وملاد_هد ماك :ىذلاو هدب ز نب ةجراخىف اممصالا معن ورأ لاوس انل ا دوس نب |لاوو توملادعب
 ىهذلالاواذكو ةباغلا دسأ ىنريثالا نب او ريلا دبع نب | هلاقايك ةجراخ نيد دز هنا عمح صلاو هيف فالتخا

 ا ءئدلا ىلأ بالو انال_> هند *!وىزوانباه مزح ودحاب لة هنالمهو وهن هونأ ماك لا ليق»

 لصأو ايم هنوك لاح ىف مايق نه طةسىأ(اةيمرخ)ه بلع فن توملادعب ماك نلهدرف أو عزج

 لاولعنم طةءامهودنو < رلاوءاملا تو صربر#لانامدقتورب رخهعمع مس اطو ةسطقسرخ ىنعم
 لوهجللءانملاب(عفرف)قيرطلاوهوبارغك قافز عج( ةنيدملاةقزأض هدىف)ادجس هلاورخوىلاعت
 انهذا (نيئاشعلانيبهوعمسذا) ىطغىألوهجللءانملان( ىجسو) هيف طةسىذلا هنكم نمذخ ىأ
 ءاسنلاو) بيلغتلا ىلعءاثءلاو برغملا ىنعب نيثاشعلاو خلا ءوعم ذاك ذكو هامنيمةربدقتلاوة.ئاخ
 لاحوأ هوعمسهلوقلناث لوع-غم(لوقي هلوحإ)ةوسنلان وزو ةمجعملاءا اول مهملا داصلاب( نخرصن
 نءرسف )ديك أةللمر ركواوعمتسا ىأ(اوتصنا اوّمصنا)لوقلا ل ومورإك ةسفن أل جوهوأ
 فكا1(لاقف)ءائ غهياعناكامدعبهنع فكك ىأتالمهملاءارلاونيلارسكو ءاحا مضب (ههجو
 نمروكذلا(كلذناك) رباك اثعدم_هرخ آى أ(نيدنلا متاخو ىمالا ىنلاهللالو رد )ههج ونع

 حوللاوأ ةمدقتاا بنك نمد فج ىفىأ (لوالا ب اتكلا ىف) لسرللا اخ ايمأ ايدنوالوسر هنوك
 ناعدد ناوأ دنع ناك نم ابطا ذم ةجرامخ نب دب ز( لا مث) ىلاعت هللاهردقأم لك هيف بو كلا ظوفحملا
 هيلاسهذاك امأ(قدص قدصإ هلوقناكنا ارومأ هابط اه سفن نمادرجموأ هيلا باط هج ودي
 ريمضهلعافلاةوديدحلا حرشلا قهيلعدم”ءاوملقلا طيضد هاني أراك ايضامناك نافحارشلا ضءد

 سن أن ءتوملا دعب ساع

 4# مثةمجع لا ءاخلاب

 نم طق_سىأ(اةيمرخ)

 هنوك كاحدوءقوأ مايق
 نوكي ناز و_جوانيم
 تامايحرج دقوريدتلا

 ىفام هديؤب وهبقع فهن
 ىلعامئدلا نأ ءادءاور

 ىنالطقلا هنعولةئام

 ةنيدالا قرط نم قب رط
 رخذارصعلاورهظلا نيد

 ةقزأ ضد ىف) ىفو-تف

 ىازلا مكب (هنيدملا
 عج فاقلادبد_كثو

 اهقرط ض»د ىأ فاقز
 ايلاغاد يات واول
 هل سح ىأ(عفزك)

 ىطغ ىأ (ىجسو)
 نيبهوعمسذا] هيهحو

 ءاسنلاو نك فلا

 ىأءارلا مضد (نخرمصي
 (هلو>) نهحايصي نيكي

 نم لاحر نهعموىأ

 هزم-هلا جد (اومصنا

 ىأ امهيةداصلارسكو

 اوعيتساو :اوتكسا

 رسخل) بايثلا تحت
 ل ل و

 لئاقلا ىأ(لاقذ)ههجو نعاورسفهءاور ىفهناءدب بو لوعن اهغمص دةحسفىفو (ههجونع)هءالع غفثدكى أل عءاغلا ةغيصد

 الو. هنوك ىأ كلذ ناك )مهرخآى أ( نينا تاو ىالانلا) سو هيلعىلاهتهئلالص(هتلالوسردجت)ةباوريفإ هنأسل ىلع
 لوس رىأ(قدص قدص)دب زائأ(لاقمث)لدساله.فام لك ىذلاىأ 9 رفغاح ولل اىأ(لوالاب اةلاىف)ايلك اما وايمأ امدن

 ءاهتنالا ن ءميأبن امية قدص هنا|يءادتبالا نع هبرمخأ اميفىدصوأدوكأ:الريركدتلاو ىنحلإ



 قدصو قدصلاع احىذلاو مه.ةىلاعت لاق نم مهنابوأ هيلع هللااودهاعام فاوقدص مهتابواريخ ىأ(نامثءورعو رك انأر 5 ذو)

 ىحدلا لع مه<:دقواذهةرخ* الا لاوحأن مه|ف شك الكلذونيتسحلاع 1 ارجكلذمهبردنعنو اًشيام مه نو ما مه كت 2

 ماو ياما عادومال_.وهو(هتاكربوهقلاةجروملا لوسر ا, كيلعمأللا)ديزى(لاقث)بطاخعدأ قدص قدص اق تي

 اذهلاقد ١ ورق هناهددوب وةدهاشم

 دو-ع ىأ(ناك ماعم

 بدءاصتنا ءاوءدنلا

 ديز ىقرك ذباعيتسالا

 وههنادب زنيةجراخنب|
 توملا دعب ماكنت ىذلا

 لاوكلذ فنو_ةلتكال

 حيحصلا وهوىهذلا

 مهو كلذو هونأوه ليقو
 بالاقدحأ» ون ل5 هنال

 نمزىف قوتربلا دع
 م بوب ىحسة نامشع'

 ىف ةاجاجاو ءمس مهنا
 لاقثماك#و ردنص

 ناتكلا ىف د_جأدجأ

 وأ قدصقدص ََل والا

 فيعضلا ىندصلاركي

 هللامأق ىوقلاهسفنىؤ

 قدص والات اةءكلاىق
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 ىل-ع نافع نننامثع

 عد رآتضءهحابم

 علا كف [ناتنس قب 9

 فيعضااددددلالكأو
 ميتأيسوةعاسلات ماتو

 رثبامو سيرأر ثبريخ
 كدعس ,ن-عواذهس را

 املفىفوتراصنالان ,مالجر نا تدسملا زب

 د: هول هحيموتلا» انأونقك

 ملام ىضرملاءارباف) ذب( فرع .نيىلع نسل اودأ انرمخأ) ىفذصملا ىأ(لاق) تاف "الا ىأ تاهاغلا وخد رماءاباىف) (لصف

 داعمت) ف يدصتهنارهاظلا لوقأ انك رث ربكو رىفاسءاثلا لاق ا هللا ل وسر “.١

 علب اهف مل .وهياعىلاعت هللا بصد © قدصىأ ارداط رمالاق لس .وهماعىلاعت هللا ىلص ىنالدثاع رام

 ايلعرك ديل هناكو(نامثعور معو ركبانأ)ل_فوءيلع ىلا هتدتلاىلصهللا لوس ردعد(رك ذو)هّللانع
 ىذرم- #بمناعءانثلا هدارموءورك ةلكت ابتع نالتاف قونهنالدمو ةالدمك اردامدعل هنعىلا عنهللا ىذدر

 لاقمت) هبر نع سوه ءاعىلاعت هللا لص هللا ل وترهغلب ىذلا ندلاهءاودب أو ولعفاعمهمعىلاعتهللا

 هلعف ما مرد ملا يةافامالس تملس هلصأو سو هيلعملا هنن ىلص هلءاع د(هللا لوسراب كاع مالسلا

 ىذلا مالا عاونأ فا ارغث_ما ىلعلديل فرع م توتا ىلع ةلالدال اد م لل_هجو عقرلا ىلا لدعمث

 هونك ه.انحويلياعد افي رثثلاو مر كلام صنت اقنلا نمةمالسل ا هانعموهداب زوءايدناللهجوب

 ىنععةسجرلاو ( هناك ب وهلا ةجرو) م ,تجنموهىذلااهبةمالا عافتنالر 31 ذلابهلا سرلا فصو صو

 اوالح 0 لات لص جا ةدأاع ءاعدلاز اوج ىلءليلدهيفو كاذةداراوأن اسحالاو ماعنالا

 هنرثكو ىحلالاريخ لا ىهوةكرب عج اكريلاواضيأهنايب تأ, ورب كده ثلا ثردح ىئاهدورولهابأ نإ
 لبة#قموزللا ىنعم هيفريتعا و هكرب ىتااريعبلا لرب وهري-غوريعبلارد_صةكربلا لص غارلا لاق

 ريس اتومث ةكربااوةك ربءاملا سد ىمسو لاطبالادسم هزأب ناككم للا تاكر بوت رمل ىفاو كرما
 نمردصت ىملالا ريحا ناكاسأو ص رالاوءامسلا نمتاك ربم(ياعانح هقل ىلاعتهلنالاق ئدلاقى ملالا

 همذو لرابم ةسوسحم :ريغمدأب زهنمدهاش قمل الي ةرمص الو ىدحن الدج و ىلع سال مح

 رد ذادوةعمل_صغلاو مااا تاقناف 3 نك و ىجس ني> هماكد ل لدق(ناك اك : ةيمداع مث ) ةكرب

 سدل ثددحلا اذهىفامو هل ىطذلا لهأن م سل ن مقاطناو قوملاءادحاي سو هيلع هللا ىلص ناز 5-7
 تاماركم هلةمار 31 هتومد_ةءبهمالاكو هئبادكو ل_بوةيلعىل اعتدنا ىل ل]صهتما٠ نموهتأق 5 ؛كلذك

 هلئعرددص 0 اذاهنالءادك وهو هلمةامىلعليلدهنالاقيدقوهتامارك هل نم ةمالا
 وهيلعملاعتهللا ىلصهنع ردصتال ميك 8 هلمما

 مهؤارباو لييتقو ىلدغكض هرم عج( ىضرملاءاربى) سو ءيلع ىلاعت هللا ىلص هباز جعمنم (لصف
 نءتئرب ليق كلذلو ركام ىدفتلا ىربتلاوةأرملاوءربال_صأو مهءافشلوص>ومهضرعلاوز
 ةهاعلاهتباص أ اذا عرزلاءاعلاة يوقف الا ىهوةهاععج -(ت .اهاعلا ىوذو) هنمتصاخاذا ضرما

 تامّلاك نمزن ملا مم ضرعبام صارمالا نوك هاب ص الدق ةنمز ا ضارمالا ص2 دةةهاعلاو

 ءاضعالا ضءب ىلعةهاعلاىلطت ونيذدا رتملا فطع نمسدلفاذهدارالا اوهوهدئافمأن وكت ةاهودنو

 نيىلع نسما ونأان ريسخأ)ف و رعملا وهاذ_هواضي اايقلخاهضمدن وكيدقو وىوعلاو حج رعل اولاشلاك

 قدساورأ اذثدح) لاق ةزاجالا ىنعم ىلعو اذ هىلءمالاك- امد (هريغىلعهنأر قوهين راح هيف ف رشم

 ةلمهمءاح(ساحنلا نيدو أانث دح) لاو -ةج رمد: (كةددشمةد--وموةلمهمءاح( لاب 42

 ماشه باريس ىوأر هن ور نيدرولا نيد # نب رفعج نب هللادبع (درولا نياان دح) لاومدقت كاضيأ

0 

 نع)
 -ءعأىلاعتوهناح.سهللاو لاحضلا نيركبوبأ هجرخأ سو هيلع ىلاعت هللا لص هللالو سر د لا ةفماك

 | نيشلامثفو
 ” (لابا يكسو أ انث) هريس غنموهنم لك وأ ننس اونأىأ(لاقهرب-غىلع هتأرق وهيب :زاحأاميق)ة> ودعملاءا رااددشت وةمدعملا

 _.ماشهنباةريسيواد رهو (درولا نب ان )ةلمهملاءاحنا دلي شنب( ساحنلا نيدو بأن )ةدحوملا ديد لردع



 (ىئرباا نع)

 1 لطعلا حاس -ماشهنب الادب عر ةمالعا بدال مالها م نيانع)

 م-غألو «اكرز هلا ى دادغملاةعرزىنأْن 7 محراب ع هللا لمع ع ءمحرلادبعد عسوهوءارلا نوك -وةدحول أ عّتشب

 معلا ناكيروه تش لمه

 دايز نع ء) نم": ًءاعو هرعشع ثالث 7-00 ردع ىفونوىزا املا ثدحورصم مدقّةرصملا ن ,مهاصأو بد او دنقلا

 : (قابلا
 ١ .٠ ةصاغىزاغملافم.سأبالنمعمني|لاقودج أ هنعىور ىأل تقي هنالاقو

 مهالومىرهزلا ىدادغبلا ةءرذ ىأن يبحرلا دبع نمتلادبع نيريحرلادبعديعس و رأوه (ىقريلانع)

 ماما ولأ 01 ءل- وأ( م اهنا نع) ناكم مسا هقرل مسن ى ةرملا نب اب فورعملا

 ةريسع تالا هنساوس وبنو ورمصمن ,كسو ىرصد ىرذأعمىريجوهو ريسلا حاص ىودنلا بيذالا

 21 ران ع ناكاخ ءاهلصع ايكهر .عوريسلار اعشأس ب رغوباس اذالا ب امكك ةس قت هع مهل هءنيسئامو

 ب( ىل ةكلاداب هز نع) ىالتخأ هتاف

 قون ألك ةةىلأن رالوقي جب وف فال ةهمأ ىلع لخدهنال ىلاكبلا ىمس

 مامالا( حسا + ملي نع ء) إد منازيملاقهترتو 0 اكأهلىو روةثامو نين او ثالث هس

 باهشنهقلادب نب هقلاد.ب دبع نب لم نيد (ب اهشنياانثدح) لاومد" :اكريسلاو ىزاغملا بح اص

 نه طاغوهو ماش هنباانه خ_فلا ضعد د و عقوو مدع : كروه_.ثلا مامالا ىحس| نبا منشئرعإلا

 هنسقونىزاغملا: اور ماماة هلا ىرشظا !!نامعنلا نب( هدامقنب رعنب مداعو) ىلا فاك خسانلا

 (مهركذةءاج وزن اريملا فه -ةج رثوةثلا هل ج رخأ هئامو طقف نب رشعوأ نب رشعو عسسو عسا

 ا >أةمضقو ةىدساتلاو هدب ىقاعتم( املوطددحأ ةيضقب )ىرهزلا باهش نبالمهركذ لعاف

 نباقنرطنمثيدلا اذ_هاوورنءذلانور وك ذالاةعالا ىأ(اولاوولاه) اه.ذعقوامواجازغ
 0 اقوى ءدعسلاز)اضيأ قهيبلاهاو رو مهتعمللا هجر فصل | اهدتسأ ىلا ىدسا

 0 0 ءآسو هم !ءهللاىيصهتنالوسر نأ لاهو طداهاو رىلادحةهصقىهنءىلاعت هللا ىذرر وهشملا

 تون :لاعتشب (هبل_صنالىذلامهسلا) ةيطعلا ىن.هعلاوثلاهنموتإوان ما ىت-«موهو هديب ىئيادعت ىأ
 | ةمدعمداضد لضن خذا! ضءدىفو عمرلاو مهلا فرط ىفةديدحوهو ماللبقةلههملادا لا نولكسو
 | هباوراتهد_ىد وهتلق لمعتإال ءءانعمعضتيالف هاو لّوالا حيحصلاو ناهريلا لاودا لدي
 انفلات :ءملا ماهسلا ىمرلضنا !نالاضي أ عمد هانعمناالا خاسنلا ف» رك نم هن 'اكوةباردو

 لا ويس كانون (لرعا» ةههلدجو الز اكنادع رخالا ةياورلا ىلا لوث. ف هل لصنال هنالهي ىو
 ىقومه-_تلريمصلاو ىرلا ع نمرعأ يمللاوةزمحلارس كي(هنمدا) هلمهسلا هتلوانمدعيدعسا ل سوءهيلع

 | هلزجعمءذسهو ةداعلتقنالهلشثمو هل صنالهنا عمهمهسهراصأن ملي وه.ىربخىأردةممالكلا

 هلل الورى ردتو) دهاشلا لت ن نكي مل ناوىلاعت هللا هجر فنصاملاو هركذاذإو لو هياعىلاعتهفاىلض

 ىت>) هسوقالهسوقب وهسوق نغىر لاق. (هسوقنع)دحأ مون ىأ(ذموب لو هيلعىل عت هللا ىل_ك

 ذئمو تيصأو) باص مرح ضرلا قدلا :«مىلدأ و هيعام هن ثمسولاو تركنا ىأ(تقدنا

 نينا بس[ رار ارايعول اني افالم ىنبمتبص|(نامعتلانيف

 هت را مع روهوداملاو فاكلاد.دكتوةدحوم لاحت

 مم تت 57ت>”تاتسس_ 25252-22220020

 ل

 حاصو كة ه-هبأ تت ىهو همأ ىلع لخدهن الدب ىمس لي ةوءاكبلاب روتشا هلدج ىلةبن ىفاكلا ديدشت وةدحوملاعمف

 ىءامالاو هو( ق م 00 نيد#ْن ء)

 (باهشنءاانث) ىزاغملا
 ماشهْ ء”اة+ بس انؤو

 لاو هلا ه ]والاو

 وهو ىرغزل هدارملاو
 قحسا نبا خب اثمدحأ
 رعنبمداعو) روكأملا

 نبا ىأ (ةداقت نيا

 ىو ربىرفاظلانامعنلا

 هتعءوراحوه-أنع [
 قانز قوددس نا
 تان نناه مة عا
 ج رخآ ةئاسو ني رمشعةنس ||
 ةتسلا تتكلاباحأهل |[
 نورن آىأ(ةءاجو) |[
 قدحسانبا ىأ (مهركذ)]

 قىأ (دحأ ةيضقب)

 ىأ(افوط) هتوزسغ

 اهي ىاءايام يم
 هصقلاءذه اهممو

 اهاورد_ةواهصوصخم

 ىأ(لاق) اضيأ قييبلا
 ىأ(اولاةو) ىحسا نبا
 نودوك دا اناشم

 (صاقوىلأ نبادعسلاف)

 وهودحأ:وزغىفىأ
 نأ)ةرشدملاةرشعلادحأ

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 فد رو فيحصت و هوةم-دعم ا داضلا.هخ_: قوعمرلا ومهسلا ةديد> ةلمهملاداصلاب (ه.لصنالمهلا| ىناوأ: :لإسوهيلع

 ىرد-تو) نلسنانفو :ا!ماهسلاغار ةدعب ناكاذ_هل_لوةداعلا قرخ نماذ_هوهراصأن مل تقيفد. ىرافىأ(هنمرالوقيف)

 دحأ مو ىأ(ةثموي) السرمةداسن نير عنب مصاعن عى ببلاو قحاب اهاو رامىلعىأ( لبوهيلعىلاعت هلا لص هلا لوسر
 ةخسن قوت ثر.كناىأف اسقلاديدكب (تقدنا ىتحإ) اهنعىراذااهتوص صاف الموثكل ابةام_ل | ىهو(هسوقنع)

 ريسفتوهنونلامذب(نامعنلان با ىنعيمداتتنيعد_ثمون) تببصأو ىو رو(بددأو) ريسلاىفاذك اهتستقدناىت-
 ىوارلا نم



 للاسقف مل-وهياعلا عت هللا ىلصوللا لو سر هدى ا فهد خىلءا ىلع ثااس ىأ خ هذآ حمتلاو واولا ثلثم (هتنجو ىلع شءقو ىتح)
 لاقو اهء-ضومىلااهدروهديب ل_سوهيلعيلاعتهّللاىلصهللالو راهذخأ ةىفرذقت ىنتارنا ىذخأ و اهمحأ هأرعا لن اهنا لوسراب
 تثثنالاقفهنلا لو سراب ىرتاما ذه لاقفةداتق اياذ_هام هل لاقنإ_سوهياعملاعت هللا ىلص ىناا أ هناةياور قوالا_جهسك أ مهلا
 كلو ليجليلجءاطعو لل زحرحأ ةنحلا نا هللا لوس رابلاقت أ ثاهمدقفت ةكلمُناتوعدواهتددرّت م شناوةذا كلو ترعص
 هللالوسراهدرف) هلوةىنعماذهو ن4 ا.ىلاعدواهعضوم ىلا اهداعأف لعفا لاف ةن ا ىل هلا لأ سأو لااهدرقروعلاب ريعأن اهرك أ

 هدام هدحج نع هاعزعىييملاوىدعنباهزصووالس مهداة نب و رعنب معاع نعقحسا نياهاو راك ( سو هياعملاعت هللا ىلص

 اضيأتناكوةلوبقملااهمال(هينيعن س>أ)ةدودرملاهنيع ىأ(تناكف)هداتق نعىردخ اديعسىفأ نعرخ آهجونهى.لاهاورو

 ىرخالانعنيثيعلا ىد>اركذب نتكانوكينأز و<ىفاسماّتلالوةىفعضرهطظاذلو ىرخالا ت دمراذا د «رتالوأر ظن امهدس>أ
 دقواذهنيدضَلا قرفم, عملا نكمي وا ةثريف سو هياعىلاعتتلا لص تلا |١٠غ امهدرفاعمات_دصأ امنا ىورذا

 اولا اا حا ا ا ل ا لل ااا اا اا اا ألا لحود نا
 ىلياسو دما ىلعأ ةنج ولا (هتنج و ىلع) هنيع(تعقو ىت>) امهندب لصا مالو أوضعلاب لب 1 7 1
 م 1 1 9 تاع -. 0 . -اآ 9 6 3 نهىمل->رزيزع دكمع
 ةقدحداع ى (هديب ل-بوهيلعىلاعنهّنلا ىلصءللا لوسراهدرف) هلك دذلا ىلءىناطب وهجولا نمنيعلا ع را 0 5 5

 ىأ(هينيعزدحأ) لوهيلعىلاعتهللاىيصءديبةدودرملانيعلا(تناكس)اهمتاكللتلاسىتلاهنيعأ] <77 لاف 3
 ناهياعد رب الق هنيعتد ر وبيصأ ام لبق لا اكنيثللاهينيع نم نسخ[ ىأاننحامه اوق أوامهلجأ لك 1-6

 د_:ءئالذكو هوةد>اونيعتسصأ ا ئادهرهاظ هنيعتسصأ هوقو هسفن نم نس>أنوكمالئدلا ا

 © ةرعم ة تل كلا هس لا 5 دخلا تحد

 ىور وةر وهش«ةقيقحهنا اولاووداح:لاهر رق ههدقب ىدموهنيعد رظن لاق امر وهش .عيصفوهو 7 د ا
 ةهيدبلاقفتنأ نم هل لاق هنعملاءعت هللا ىضرزب زعلا دمعنب رع ىلعدقوةداّمقنب رع نب مداعنا لا 0-2
 - .٠ ٠ ايل و كح َت عع

 درامياىطصملا ف!؟تدرف « هنيعد# ا ىلعتلاسىذلا نياانأ
 درامز سابو نيعام ن سايق  اهرعأ لوالتناكك تداعف

 الا اونأدعباداعقءاعاسش « نءلنهنا.عقال م ,راكملا كل رعلاقف

 لوسرايلاتف ةنىلا كلورمصافتثشناوكلاهتددرتمشنا هل لاول سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنأ ىورو
 ناكو هلاعدو اهدرذةن< |ىلىلاعتهتلالأساواهدرقر وعلا هرك أ ىك-او ليج لب زجءاطعل ةنحلا ناولا
 ىهوتس ل قو ع..سلي قف اهددعىفريسلال_هأى خا ىسقإسوءهياعىلاعت هللا ىلص هللا لوسرل
 دادس اوا4توص مدعل ه.تيمس مودكللاوءارو رْلاوط حوش نءءاضيبلاو دب نمءارقصل اوءاحورلا
 هللا _طهيسقىلءماللكلاو ىو.نلاىدحلا فاك موةكلا ىهدحأ,ترسكسنا ىتااواتوصا نانرلادنرو
 (هداعتةصةىورو) اهحو رشوريسلا فروك ذماهتيهست هيج ونوتراصن أ نمو ل وهيل عىلاعت

 نمهيئاملا4وأ ركذ ود هاشلا ل ىلءابحم ىنصملارصتق | لوط | يذةصقىهو هنيعدر مقر وك ذملا

 هلاقاكخسنلا ىفاذك (ةداتةنب رعنبدي زي و)ةصقلا ب>اص(ةداتقنب رعنب مصاع)ا ضي أ ةزجعملا |
 ...1009٠ . .. لال تا شات كيتا ل كلل: اللا ككاو لف الكم الاذاعات سلال

 اه 0

 نيعام نسسحايق

 دخامن س>انو

 نشحأو رع هلدوق

 لادوهتزئاح

 نمل نم

 الاوأ
 || ىبأو ىناريطلاج رخآو
 تنك لاوهدامو نعمعت

 ناهربلا ملسوهملعىلاعت هللا ىلص لنا لوسر هجو نود ىسهجوب ماهسلا تأ دحأ مو
 هانيع تعمد نك ىفاهآراملف ل_سو هيلعىلاعت هللا لص هللا لوسر ىلا ترعسو ىديباهتذخأف ىةدحهنم تر دنامءاهرخ [ناكف
 (هداعقني رعنبي مصاعة داق: هةىور و)ارظنامهد_>ًاوهينيعن أ اهلعجاو ههج وكيد هج وىقوأك هداَمق ق مهللا لاق

 قفرعي وخلا فاذك (ةداتةنب رعنب ضايعنب ديزيو) قبساكزي زعلادبعنب رعىلعمدق ىذلاوهو لية مدقتاك ىأ
 نب رم نيا نع ضايعنيدب زيباوصل | ىلا لاقو:داتةنب رعنبا ضايعنيد. زب هل اقيدحأ لعلا هل ىفالو لب ثيدحما ةأو ر

 ىربتملاو باه-ثنباو عئانن ءشدح ى :زاج> ىثمل ضايءنيد زن واذهدي زي خم يشرعنب مصاعزال كلذ نع طقس نوكيفةداتق

 دقو بذ كلا, كلامدامردقو ثيدخلاركسنمهريغو ىراخبلا لاق: دعو نابسشودعجلا نّيىل«هنعو ة عاج وةدا3نب رع نت مصاعو

 مداعمدل والاهنعورب لهداتقني رعنالةداتقنب رع نعىورب ضايعنيدي زي نوكي نأ لمةحتالو4-جامنياو ىدمرخأ| هلج رخأ

 ةاقثلا فن اب>نباءرك ذهدج وهنءهةءاورمألا فرعبالو



 ىلأهجوىف مهسر“ أ ىلع) قزبىأ(ىصن و)رغاصالا نعرباك الا ةياور ىهم(ٌهداَنق نعئر دخن ديعسونأ)ةداتقةدقىأ (اهاورو)
 ١١ه كلذريغ ليةو سدر نيثراحم او هو ةداتق لأ ث يدح نم ىويبلا ءاورإك (ةداتق

 طقسوأ ديزب خيشامصاعنال طةس«يقفةداتقنب رع نبا نع ض |. ءنيديزب باوصلاو ىلا ناشربلا
 باوصلا ىلعة+-.فىف عقواذك ومرخآى ا عفان نعت د ح>ىزاج# ا ىئيللا صايع نيدنزب ومصاعنع
 نبهداتقوهمالهداتنوخأوهديعسوأو هةعىلاعت هللا ىضر( ةداثق نعىرد ل |ديعسوب اهاورو)

 د..هاذملا نمامهريغو ادحأو ار ذب بويا عىلاعت هللا ىل_ص ىلا عمدهشو ىوأ ىراصنأ نامعنلا

 فاتخا دقوربلا دبع نبا ءااوإك والا عيمعلاو قدتخلا مون ليقورديموب ل .ةودحأ موي هتعقاوتناكو
 ونأءاوراك اضيأتاباورلا ضءد ف هناح رصم قاثلا عتوولوالاروهتلاومانيموأهنيعتسمللهرلا
 لاو 4_ةثوهوكلام نعرصن نب راعهد رف” بد رغهنا ىنا ةرادلا لاوو ىل هلا ل ةنوىفامصالا عن

 ىف) ةحارح ىلع هيفاموهقي رلعجىأ (مهسرث ىلع قصد) ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص هنا قبيبلا ىور

 نبال يقونيسجنو ع.درأنباوهو ةنيدملاب فوت ىنادتا !ىمل لا ىراصنالا د رثراحما (ةداتق ىلأ جو
 ءارو فات, (درقىذموب ىف مهساةفصوأ لاحرةة-هوأ ىصد هلوقب ىناع”موغل فرظهح ووو نيعبس

 نيئلءاو مو.هثا-مهثيدملا نيب وهندبءامماوهوٌك بكن يمدد ىورو نه هملادو نيّتحو تعم

 هبلحط ةرثكلوأك لذاهيف نطاعم هناله.ىمفدعد:لاىدرلا فوصلا ءرب ولادرقلاو رعمخ ههجنم

 ىلا هدرغىهوافرعمدرةلاوذلاةء ومدقتدقو برعلا مايألاقياكوزغلا ىنععانه مويلاو هيهيدشلا

 حللس# حرشىفىطرقلاو ىوبنلا ىدهلاىفهدرواهد_هدليقوةيديد لا ل.ةتناكو اغلا: وزغاضيأ

 ةأرملا او.نورذىأن يااوملقواهوةامسافاسر اف نمد رأى ىرازقلا ن دح نب ة-.:ديعابل ءراغاف راعغ

 تجنفا رحذتا تدغناترذنو م.م« فغ ىلع !-وهيل عىل اعت هللا ىلص هللا لوسرل ةقانةأرملاث كرف

 بكرو كالميالا ء.فدحالالو هللا ةيصءمىقرذنال لا كلذ, تو هياعملاعت هللا ىل ههنا لوسر ترمخ أف

 ةئام_<ىف مهكردافهىدوناملوأن اكو ىكرا هللا ليخاب ىدونو ل .وهياع ىلاعت هللا ص هللا لوسر
 حرلا(ب رضاف)ةداةةونأ(لاق)ريسلا قل صنام ابيقاساورفؤارشء مهم ةنئس او هئاوعبس ليقو

 رهدلاب مضلاقي ناب رضلا نمهنأن رض ىلع طاسالو هنا رض ىنعجوأ الو ىنا 1 امىأ( ىلع)مهسلارث و

 ىندوهودي دصع.نقلاو عيقو عيقو حقي حافل اقيةدموحيقهنملاسىأ(حافالو)ملأ عع
 ءالاك

 ندرلا ديعوبأو اضن أواولاب ىو-:لاقي ومدلبو الةبسنةزمهاب ىلا تلاودو> كو قيبااوك احناو

 حصالا ىلءةئامثالثو ثالث ةخسىفوت نذل ا بحاصرو يملا مامالا ناس نب ىلع نب بيع ش نيد أ نبا

 ءاحلا مضي( فين> نينامثعنع)هري غنا باحصأن مةةمثالثلا نرخ: لو نونو نامل
 بادصأو د_جأه-:ءىوروةءاوروةبح هلوسهواثبالهسودايعوخأوهو : هءافونونوةلمهملا

 1 1 بقا ا ا م ا فا ساشا السان فد هناجر كلاس سبع... علال انج تنس

 (ثافش 4)

 فاقلاعّدفي(درقىذ مو.ف)
 ىحوةلمهملادقءارلاو
 ىل  ءىنأن عىليهسلا

 وهو امييف مضلا

 نيتي ىلعءأم فرصنم

 هنيدملا نمةليل ل -هقو

 لاعي و ربيخنب واهي
 همون نأك ةراغلا ةوزغام

 مانأ ةثالثب ري-مخ لبق

 نيالا ىزا># اهركذ

 حب رلاؤ تناك دعس
 قوكس ةنسلوالا
 نينح دءبىراخبلا

 ل_ةومايأة ثالث
 هود مسمىقو ةيديدحلا

 ىدهلاىف مقلانءالاقو

 دعب تناك ةوزغلاهذهو
 اهيفمهودقو ةينيدحلا

 ىزاغملا لهأن مةعاج

 لبقاهنااورك ذفريدلاو
 ىلع لدتسا مثةيديدحلا

 هيةهدروأاك هلاقامةحص

 اف)ةداتت وبأىأ(لاق)

 ايرضىأ(ىلعب رض

 ,جيقلان م (حافالو)
 مداهطلاخ الهدا ىهو

 حرم حاقمنملا
 ه.قل_ص+-اذا عب

 ىورو) اني
 للع ورصقلاب(ىفاسلا

 ىذلاوهوهنئسىف هدانساب
 نةثئالثلادعب رخأت !

 هدسلا تةكلا ناك

 هل هبطت عمس

 ىلا ن ياو ىنانك.لا هنعىورو ثيدحلا !ءهيلا ىهتنا كلام باحصأو

 جو هواهدعباموادجأ دهش ةباورو ةبعت هلو ل هسوةدابعوخأوهاذهنا هثعو نون حتفوتله هم مضب (فينح نين امثءنع)
 ىلع ةرصبلاكوورمعل قازعلاداوس ع ىلوت نم



 بهذا ىأ قطن او ة ص ةخ:ىفو(قلطن|لا) همجحام هنع لرب ىأىرصب نعل م ثك,نا هللا عدأهللالوسراب لاق ىعأن ا
 (د#مابةحرلا ىتدم) كيني ةءاور فو (ىنب)السوتهواثجتامىأ( كولا هجونأو كلأسأ ىنا مهللا لق مني دعكر لص مث ص و25
 كبهجوتأ ىنا) تافثلاهف

 هتعافشلءقاىأ ءايلاو
 نامثعىأ(لاق) قحفف

 ىأ(عجر-ف)ىوارلا

 هّللا ف 5دقو) ىعالا
 نارهاانلاو (هريصن نع

 ءاعدلا هل نم هتان هلوق

 نوكيالةهبرومأملا
 باب نمدمساب ب رصتلا

 الفهئادتى بدالا» 8

 ىحندلا فاكتىلا جات

 لب.ةناك هإ_لؤ هلو ب

 لبقوأ هي رحتب هملع
 الىلاعت هلو_ةبد-ك ع

 لو-سرأاءاعداول_هحت

 مطعم ءاعدك كس '

 هاورد_ةواذ_ه اضعد
 لاوواض [ ىذمرتدلا

 بي ردغ حوت ندح
 ةلمالاومويلا قىلاسنلاو
 هالصلاىف4_>امنباو

 ىق-بمبلاو ع احاو
 اك (ىودو) ها>دكو
 ىدقاولاو معنونأ هاور
 نيانا) ةور-عن-ع
 د (ةنسالا بعالم

 ةنسالاو نيعلارسسك ومعمل

 ناس عجن رونلادب دمتم

 هللا هيو خمرلاو هو
 اضيأحامرلا بعالم
 خاب بعاللاهرببعتو
 هنىوهس مءالالا نم

 1 رت يو
 الوحم الاوابمءالسي

 ءاغلاديدْثدب (ىفهعفش) رخ 1تافتلا( مهللا ىرمعد نعىل ف ثك نال رزةا ٠0

 اةارددحا اذ هر رقنسوهنواعم ن هز ىلا شاع ةرصدلاو قارعلاداوس كلو فارشالا نموهو نئسلا
 عمس ىاسنا|نامهوتءالثل احنا اعمل ءدتسرك ذب نا ىذاقال شي ناكلاةناهرعااناالا امم رق
 ىبءملا(ىرصد نع فدك, نا ىل هللا عدأ هللا لوسر اي لاق) همسا او رك ذل( ىعأنا) لهسولثمودنم
 نونا امافءاطغلا لازاوهو ف ث كاب ه_:ءريعق ىمعل اهنعهللا لد زب وهرصد حصن ناي هل وعدت نأ

 تارصب مانيب وهندب لاح باجتكدن قرلامد_ءعهب_ثوأاهتل ازاساط ة-ةيقرةداج وةواثغهرمدد ىلع

 نممةىأ( ىلطنا) هلا مأ مسوهيلعىلا عت هللا ىلص هبال وسر هل(لاقف)“: راع: ساهم ققهدل ا ازانهنوؤرلاو

 نه لكن ادخأهنموةجاس<اةالص ىح#وةلفان( نيةءكر لص مه )ءوضولاب مأ(أضوتف)اذهك لح

 هيلع مالك-ااوهنلااب ىأ(مهللا لق مث) هتلاحلااب رقتءاعدلا لبقىلهي ناس حس وهلججءذي أ همهأ

 ىنعمل أ (كيلادج ونأو) هذه ىتجاحٌك نم باطأو (كلاسأ ىفا) لحم | دري ىف ءانرك ذروهشم

 نمتغتلا مثءانعممد_ةتدقونايب فطءوأك يدن نملدب (ةجحرلا ند ) ملكلاءامىلا ةفاضالاب
 ناسحدالا نمل د: املك قةطساوهنال4- تو هلع اعت هللا لص هديدت بط خىل ىلا عت هلل هءاطخ

 فشكين الو هوهنلانمدتءاطاميفكب لسون أى أ(كب رىلاكبهج ونأىناد#اب) ىحلالا ضرفلاو
 _توه_ياعىلاعت هللا لص هؤادنورصدافاعد:ىأردةمهيفوةيؤرلا نع هأعذاملا هباجح (ىرصت نع

 نافهرخ آىلا مهللا لةىلاعت هلوقلا: هك هرمارو:ًامءاعدلا ف نكيرلاذاو هتريض ناك اذا مرح همسأب
 ليقناك هلعل همسا. ل-بوهيلعهللا ىلصءءادننا لينا ةرح>نءاورك ذاكيبدالانيعوهرمالا لاا

 رهاظي سلاضهد ك.ضءدءاعدك ك:دبلوسرلاءاعداولعتالىلاعت هاوقب ع ركت لبةوأه عزت هملع
 ايدأةواعضاونوهتمالاداشراوامياعت ه-ةنلوعدي ناهرعار هلهئاعد ن علو هيلعىل اعت هللا ىلص لدعو

 هوْشو فيئح نيا ناكوامهري-غوك اكلاو ىذمرتااهجرخأ عيدص دم ثلا اذ هوى اعت هللا عم

 ىلحلا نادرعل اهجرخأ دةووخأ ريغ نمهباعد نمءاعدةءاحا|,ي3تاباكح رف كح دو سانل اهنوملعت

 نال مدع وهو( ىف)ه-:ءافثش ل بقأ ىأ( هعفش مهللا)هظفحافهرمشهيق قس لف ةددعتم قرط نم

 امهلمثداموأ 2 الا ىف هلهتعاف ش وأ ءرصب درس |: دلا ىف همك ل_بود_لع ىلاعت هللا لص هةءافشدد 7

 ى معذوأو ىدقاولا هل ىوارلاو لوه> ال ءانبلاب( ىورو) ةالصلا بةعءاعدلا ب ابحّسا ءهنمولوأاذهو

 بعال_م ىمسةعصعص نب ماعنيةعبس رنيبالاك نب رقع نيك لامني رماعو هقةنسالا بعالمامأو

 مونىف هنالك دب ىم ءحامرلا بعالم هأل ب و نءدال دعي حمرلا فرط ىفدي د وهو نا:سع_جةندالا

 وهولزرق سراؤكلامنب ل ةطهوخأن اكو ةعقو معو رسةنيبهيةناك مون وهون افوطهنزب نابوس
 رعاشلاهيقلاةفمويلا كلذ قرف لس رف مسا

 مه_ضعب . ذوماعءارب وأوهود-يلمعو_هوة:بالاسعال_هوحامرلا تعال مكلذب ىمسف

 هيلعهللا لص ىلا هلع ض رعوة:دملا مدق هنالإ_سملهنا حصالا ىهزلا لاقو ةءاععلا ىف

 ل_صأ (ءاةة-|هراصأ) س رخعملا ةعمد رب ىمسلا ةعيب رنيد- بل معوهو لد ل_ةمالسالا ملسو

 ذاع م

 رثبهصق ىف مالسالا نمد هبي لو لس ملف مال تالا سو هيلعلاءت هللا ىلص ىبذلا هيلع ص رعفةنيدمملا مدقدقو لل هنا عيدهلاو هدب رت

 نطبلا ىفرغصأءام عامةجاهبدسوءأملا برشة رثكب فورعملا ضرملا ىأ (ءاةسئسإ هءاصأ )ةنوعم



 حشي(ضرالا ناس اا ااا ىنلاىأ(ذخاف) يغش: د ادحاو ىأ( سو هيل ىلع هنا ىلص ىلا ىلا ثءابخ)
 لاتقددىأ(اهيلعلفتث) | موضع لا ىعملا وهم رار !ابةيدح ىف ةغل لئلا نوكسوةلمس هملاءاحا

 اهذ خاو) دنع ن هءاح ىذلا أ( هلوسر اها معانى هرلان مَع عمو الانوك.الف لةلااماو خه ءلابهيدث مقلاب ث تلا ديبعو أ

 ءاقد َ هلع | نءةفف ناو زءهفىازرسك و حدف وءاهمضن (هيئزهدقن ا)دعدعي وأن طر ,ىأاهحةفوأ ءام عءاامضب ( ىرباجج تم

 هاناق) بارتكلذناب املا اذهىف عاش | ءاب/ | 3 ءالذو مءالاا ىلا عجار هيريمضو ناش !اريمض اهم ءا واهعوفرع

 وشو) ةوث اب ىأ(اسبب

 أاودونيسا ارسكب ىسدبو ىف ةفساوةخطت قس ساسالا ىف لاق فور عم ضرع م ءاوهو جلال

 : 3 مقا | دج اش ىلع
 ا ماس )+ :مداصأن هنتوا ل بعض ةيالع ضر وو اها زق عقينا

 هنءوأوش لك فرح وهو ١ أهناىلعل و ريب هللأ همهشل ن اوءاع سس )ِ .و4ءاعىل ىلصو 0 7 اهنا اداذو دك باه ”اوع دلاهنم هءابادتصاو 500070 أعت هبا لا
 لغتتالو ةلاتو نءةوم -)ةفب رشلا(ءديب ءا)هرعأ هدص قه 0 يي بص

 قكرابلا نع حا نموشو هند و اءدبعلل- روع ا !انةممح لاةء و اماانو وةلمهملاءا 2 ٌُ (ضرالا

 لانك اهنإن واكل لارا ااه ةعام نمو لا ىأ ( ارا ء) قطب ةْحن قوءافلاو ةيقوفلا» املا هب( لةتن)انه بارعلا

 تايه حرا (اي>ع ءاهذخاف) وهم ماعىلاعت هللا ىلص ىذلل هلسرأىذلا( هلوسر)ب ا ةودح ىأ(اهاطعأ مث)

 لقيا لأ ةكالاقبامز دداش اهدي زب بارتلاو فوملا ؤةدس أدم ناله طيب لإ عج الاهءىواديال ل« ناوءاطءاامم

 أ ىنرشأ هيلع نئأو || ىزشو هل-رطوأ لوسرللريمضلا (هيئزهدق نا) نظر ىأاه مضومالا حتفي(ىري) يلا لكأي نم
 قييقرفيمالااو ىلعةنسالا ب عالءنباىأ(و هوز“ ومحل اب ىأ(امسعاتاف اانه أل عا م هم هزو# و ءلوهحألا ائملا

 ىأ(ارمشن)تولا 7 *.لاك ةرفحص لص: «ناكماغ كلا لصأو توملا نم سرق ىاروص ةمءاغلاو ةمجعملان يشل حتفب (اش)
 يس لال نايس | 12 او ربل ةرفحلايداربو توما ن ,ءةرانكللا هيداربنازو< وراه فرح غم ىلع ىلا عت هللا لاو
 فرع هناكشء املا نم هللا ىل ههةكربي هللا ها ثنا ميرعشوءامىفا عضو ىأ عد هدر سنن( هللا هاغشفا 23و
 كالا نبل اءاكعألاب دات نب ىمومي مورع ع ءد تر فعج وأظفا < امامالاو وراسل ىليةءلا رك ذو] مل وهيا ءىلاعت
 هّلاءاغ_كف)ءاقسنسالا ئ الدو نر عو نعت !ه:دىوت ل.ا> ةقدو هوى عت ار ىلاط ب بحاص ىملا

 و هافأع أ (ىلاعت ءاد خيا لا يقوةمل هك ةءءانام هدب نية دحو ودل ههملا# اهلا عتشب بيض( كندف نيت

 (ىيقعلارك ذو) هالتبا واوبهنا لي ءةوفاكو رغ_دهة>وتةمةلوهملادوعاغل 0 دة

 ىناقلا عتود ههملامذد دقو هكا تلال ١ لق ند ورع ع اسدم> هنأ لدقو هن اعلا ىف ىهذلا» هركذةلههمعأ رب ىل ١ .ةولاذللا

 نات ىبن٠ لدحر ن عدت مى ةسشى أ نءاوىفا ريطلاو قومجلا| ذه هم دج رخأ و همساىقوهيقبرادضا |

 لاس ولا ىف تدصاو ة-ي> ضب ىلعىل_جرتعقوفىلال_جدوق أت نك لاقت ءاصاامملافناتضا رغصو بأن اطقلا ْسا لاق 0 ىلا هللا ىلص هسا لوسرملا هجر رهاب نااهث دخ كي دفنب بدبحا اخ نأ همأن ع نامالس |
 ا 5 9-2 ._ ءاريداواو( كي وةلاقي ول اوقب راغب ىقفالتخالان هركذام ضء:ىلاوأش :رصنأ الق ىرصصت

 . : 11 الن اك.ذ ة) ىمعلا نع را ءعوهو وأاهرتط غةواث حل !(هانيعتضيبا 5 !ءأنا) لادلا لدب

 رهوس جو .عىف) هقي :ر 4: ىأةءاثلا(مل ا ىوهءاعىلا عا هللا ىلص هلال وسر تا

 فعضا نموه و (ةذس نم . نياوهو )هتحو هريصب ةوقل ( ةرمالا ىف طينحلا ل اخد هتيأرك )هد عاسىؤداع

 ةنسىف وظف ملا ىف مدقم
 ةئاعالثو يرش عون شنثا

 كب دوس اندم 6.٠
 لادلاب اعلا وقومي الل ةنعجوفسلب لإ نما بلان | ثيدحلا سلو ضراع ضرع ل ناو شار

 60 ءرقلاقي و)ةلمهملا هنحرصاملو مل-سوهيا ءىلاعت هللا ىل_دهد كري .:لاز ضايبلان الامم الل 0 ةزحمعللالف مظعأهنأو

 ك0 سي اج اس جس تا سال يت سس ا سس حس

 ىلح رس عقو# 5 | اسجل لاقهباصأاعهلأس مال !اوةداصلاه- اعهزا تورو 12 م الن اك: 3 3 01 با ءأنأ هنأ علا مكب ىوروةل+هملا» احا حقب بدي>اماو ىف“ !اب ةبدش ىلأ ءاماوروىفارم'لاو ىو لاهاورلوالاب و ءارلابىأ

 كلكدع هب ىلأىأ (هي أرد راه ىأ(رصاافهين 1 .هىف)خف :ىأ(مل--و هيلع هللا لص شالو در ثفنت) تدمع قم. >- ضد ىلع

 ىوغبلاوةسش ىلأن ءااهاورسهاو ١!ىقناتض» ءاهمن 1 :عناوهباو رىؤوهءاور ىف[ك ةنس ىأ(نينامن# ءا وهوة رءالا ط2 !لخد)

 "توت ءنوبأو ىنارمادلاو ىقيمدلاو



 ليقورسسكم وءارلا عاقب (أريث هيل سو هياعىلاعت هللا لص هللا لودر قصف )هر تصىأ(هر هن ىقدحأ موي نيصحلا نب موثلك ىر 9

 دوش ىرامغلا مهرونأن يصل نب مودلك ىلحلا لاق ىهتنءاور نمىردأالىحدلا لاق اهرسسكب نيدلا نمئربوءارلا حشد ضرملا نمأرب

 مه-١سدصأو حفلا ماعوءاضقلا ةرعىف ةنيدملا ىلعملس .وهياعىلاعت هللا ىل_صهللالو در هقاخ:ءاوةرجشلا تت عيابو اد->أ
 هلج رخأدةو ه_دعهرخأ نبا نعىرهزلا ىورأريفهيلع قصف دو هياءىلاعت هللا ىلصهللالوسر ىلا ءاح ور وما ىوست هر قف

 ىلع) ملسو هيلع هللا لص هللا لو سر قصد ىأ( ل-فةو)ئشةتسلا كسلا ىف هل سسلودرفلابدالا ناك قىراخمااو دنا قدجأ
 (دع ةلازامدكارئاسقنوكياملذب ىمس دقو طةؤسأرل اوهجولا ىفةيرضلا ةجكلاوريخ دان( سدن أ نبهثلا دمعة حش

 هاور ثثددك اوحرحلا كلذىف عقل !نمةدام لص ل ىنءملاو حبت ىأةدلم# مةتراصح رحل دمأ ن هلا دلاد دشن ملا رسكو ءانلا

 ىلص هللا وسر ناك لذو ىناريطلا

 مازرنيرهسلا ىلا سنأ
 ناقاغ عمر. ي<ناكو
 هللا لهنا لوسر ورع
 اومد5 امل مل_بوهيلع

 هلاون رسقو هوملك هءاع

 لع كل ل اولاقو

 قا عنا هلال وو
 هباولازي ل-: كمرك او
 هلو_ف مهعمج رخى تح

 ىل-ع سن[ نسهلادع
 اوناك اذا تس > هره-هد

 لايم ةع- ىلءةرقرقلاب
 نيري_سدلا مدنربمخ نه

 ىلا ءري_سهىل_ع مازر

 ىلا هللا لص هللا لوسر

 هإ] نعطق مل_سو هيلع

 وهو سدنأ نيهللاد-هع

 هن محتقاق حلا ريد

 عطقف فيسلابهن رض مث

000 
 نم هدب ىف شرخ
 مد اءاقةماق طحو_

 5 همحش ىلع لقت 5 ه.لعمل عت هللا ىلص هللا ل وسر ىلع س.:أ نيهللا دع
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 ني هللادبعم ممهياخكأ نمرقت ىفةحاو رن هللا دمع ثدد مسوهءا عملا عت هللا | ١مم

 رغصنوون.لمهملاداصلا عتفوءاملا مذي(نيصحلا نب موثاك) لوهجالءانبلاب( ىمر و) مولع ههنال

 ىلصهللالوسر هقاخةساوادحأ دهشوةرجشلا_ أك [نهوهوىنادعلاىرافغلا مهرونأو هو نصح

 ىف)مه-كاعوةونمتوملا ىذ_خو هر ىف مها |عقوأ ا(دحأ مون) تقلا ماع سوه يا ءىلاعت هللا

 هياعىلاعتدربا لصهللا ومر ءةله.ح رحنمشدعدالىذلا رولا لم> دنعدههنع مدقمىأ (هركك

 -ءةنرباضر رب لاي .هرخآةروصتمةزمهوتادشقب (اريث) ة-ارس لو هردغ ىف ىأ (هدق مل-سو
 ىنارعسطلاىور( ولوج رذ1ثدد4ا|ذ_هوهني-نمربلا هل لص>ىأت يكلان با هلاتاكب رضو
 ىل ء)قصد ىأت احوتفم مالو ءانودان :هءامب (لقن) ملسوهياعىلاعت هللا ىل- صهناهيقاد مامي دح
 دقوسأرلاوأ هج ولا ىفةيرمغ ةحارحةدد.شملا ماو ةمجعملا نيشلا حافب ةحشل ا( سدنأ نبهللا دبع حش
 نب منغني كلاس نيمار نيدعسأ نب رغصم سد: و لوالا فورعملاو د لا نما هريغىفام ىلع قلط"
 ةدحاو رب هللادبع عمدشعب لبوه راع ىلاعت هللا ىلدناكوادح ادهش ىناهعلا ىراصنالا نيل سعك

 هيلعمىلاعتهللاىلصهّنالوسر و زغل نافط غنماعج ع.جاسا ربي مازر :بريسلاىلا ةبادعلا نمرغنو
 مهعمج رخىت> هياولازي لذى ءرك أ مل_توهياعىلا تلا ىل_صهّنلالوسر ىلع سم دق نا هلاولا ةة سو

 هقيدهنرضو سو نبا هل نطقت مدنربيخبر_هبةرقرقلاباوناك اذا ىت>هريعد ىلع سن أ نبا هذ
 مل_وه-يأع ىلا ءث هللا ىل_ص هللا لو سر ىلءمدق اما 5 ه> ثقهأ دعد سدن[ نيرعدلا برضو هلجر عاطف

 ىأةحو فم الملا لادلا دي د_ثّو م-ارسك و ةسيةوغلا ةانثملا مضي (د-5 ف )هتجثىف لفت
 ةدااوهريسغو حاصعا اف [كحقلا ىهو ةدمديةتراصاذاح رحا دمأ لاقي ح..ةوةدما يق قءمل

 هاو ر ثيدح ىف ه-:ءىلاعت هللا ىذر بلاط أن با (ىل_ءىنيعؤفل-ةاو) ملا رسكب

 دمرلاود_هر هءىأنو:هبوص:مرذ->ةنزب(ادمر ناكو ربيخمون)د«_سنيلهس ن ءناخي كا
 ح.بصأو حاب_صل!تةوىلا هرب رخأتهنااللاىفائرابراص ىأ (ائرانعمبصاف) نيعلاعجو
 نءى-بلا ل-ثالدفوام_هريغوزب حردعلا قهماو-2ب ثيد_كلاوامهد_حأ اذ_هنارنءمدل

 ل قلغو)ءذوث لحقن
 نيدلا مهالا مهال ثيدلا ىفو نيعملا عدح وو هوني: ح فب دمراذ ىأ مما ريسكو ءارلا حمشب ( اد هر) ىلعىأ (ناكورميخ مو ىلع ىرويع

 ىدءاسلادعسْن ب لهسنعناخ.كلاهاور ث دل او ىفاعمراصة ىأ :زمهاهد ءبءارلا مسكب ( اثرا عبصاف) نيعلا عج والا عحجوالو
 هيلااولسرافلاقهانيع ىةثرهللالو سراب الاف تلاط ىلأ نبا ىلع نأ لاق مل_كوه-ءاعجلاعتهللا ىلصهنارمي ةوزغ ىف ىراحبلا قو
 ةملسْن بس اا قد رطن ٠ مل-هةناور فو ع.بوهن نكي ناك ىدأ ريف هلاعدةه.نمعيف لسو هيلع ىلاعت هللا ىله هللا لوسر قصبة هي قاف
 ىلع دحنمىفاريطلا دن ءو ريف منيع ىف ىص ف دمر أهدوق أه. ت3 ىلعىلا ل_بوهيلعىلاعت هللا لص ىننلا ىاسرافلاقههبأن ع
 هللأ بص عضوة ىلع ثددح نم اهلا دنعو رميخمونهنارلا بو هيلع ىلاءت هللا ىل هللا لوسر ىلا عدت نم تعدصالو تدمرا خلاق
 ىلاعت هللا لص لاءدولاوةعاسلا ىت>ا وتر كشااخ قارمطل دنعو ىنيءاهبللدف هتحار ف قصد مهرج> ىف ىمنأر سو هياعىلاعت
 اذه ىو ىتءاويتيك:ثاافلاةرقلاورحا هنعسهذا مهللا لاف سس وهنأو



 ة-هلىهو ءارلارسكبتئربفة+-فىفوهارلا حب( تأربفربتخ مون عوك الا نما قاس: ةبرض ىلع تاثفن ثالث ىأ ( ثنو
 (.و  نيديزل+رفو)ىراخبلا ءاور طقاهاكتثااةساور ىفوأريفت ب :قوزاجحلا لهأ
 متاديد_ثالا :ةلاقوةدارلاهذعىلاعت هللا ىذر ركب ودأذ_.اف جر 15 هيذخ أري خل زن ملغ رخال
 هاوسر وهلا ب <الجرادغاهميل عاللاق كلذب ربخأ جب رخا ملف لاووهنعىلاعت هللا ىضر رعاهذخأ
 قلفقتو ىلا ندال | ةهينيع بص ءدةو ىلعءاح ع صاوؤكل ذل س انلالواطتق هاوسرو هللا هو

 هيلي .عامهب كلدوهيتحاريف ىصنمت هرجج ق هس رعضوهنا ىور وهارلا» النعل وامهحةةقهشلا ع

 ىف( و)ناوبال جاتحمري غر وه-ثمىلعليضُاهيلالد تالا ىلعوهيلعمالكللاولي وطثيدحملاو
 ريب مول عوك الان نبةملس قاس ةبرض ىلع ثفنإ موه  ءاعىلاعت هللا ىل- صهنا ىراذبلا عي

 اهءاحةلاوةحار حارث[ ب اهذراهءرب وةبر خالو أ اعامس ث ئماهنال قا لريمضا | واهم يح نم( تئريف

 ىأ (ذاعمنيديزلجد) اجار هسا ا ع ىلاعت هللا ىلمص هرأ هريس ىف + نيدبعكور(و)
 امتءارح ءأهل-جر(تأرمخفرشالا نيا لش ةنيح بهكلا ىلا نم لاا باص نبحألاويا ءهق.ر لعح

 داهحلا ىف ذ ملماهاو هروريسلا در رقم فرشالا نوكأ ةصقناب فصملا ىلع ىلا ناهربلا ضرععاو

 فرعنالىلب ذاعمنيدد زدمسا نم مهو سدأو همها مس ايدل“ ةىاوك رتشا نذلاة عاما اورك ذوهريغك

 فال_خوهو هلىلعاد_>ىلاو هداد_>ًادحأ ىلا همس: نوك»ناالاذاعمنيدب زدمسا نمةباحصلاىق
 سوأ نب ثر احناوهاماسعك ة هعو قىوارلا نم كا ىلع هلحر و ءاهسأرىفىذلاح رحاورهاثفلا

 م-(مم ىمسو أ معك اولتق يذلا ىرا خبلا ىهسدقو ىلهشالاذاعم نب لع ىخأ ني نام_عنلا نيذاعم نبأ

 لي قوه>رح ىلع لسوءيل ءىلاعت هللا لص هللالوسر ل” ىذلاو هو نام عنا نيدعس نب سوأ نبت راح

 ةرو سىفهرعسسم» ىف لق ىزيزءاا نا ىفاسمل:!لاةودحاوامهل قون امعنلا نب س وأن بث را اوه

 هلاقام ليل ف:_كلاةذاعم نب دعس ىخأ نباوهوذاعم ندب زهنالاةوه مد ف :صم ادرك ذامرشلا|
 نببعكو ريمالاةمال_:لاةيالول ؛ءوةكرصلا لوقنلل مداص ءهنافهيفاس كالو هلعقو قيقت نعالا

 بيصأ 1 هناري_بلاىث اء هئصقو ناو ىف ::نمىدوبهيفرثلان ملم ضف“ -ل!ل_فاهنزبفرشالا

 اهرهظ نمري ضرالا نطيل ءالؤهباصأد# ناكن الاقربخ اهغلبو شن رق ةراقكن هسيلقلا ب احأ

 باح 2 وهل-توكي .اعىلاعت :هللأ لص هللا لو سر ىلعرافكلا ضرع ةكد جرح يخل ىةئاملف
 1 نم مل-وهيلع ىلاعت هللا لص لاقفمهاذأ ى> نيم اسما ءاسن س :ةرايوةرانهرعشت مهيثربو هسيلقلا

 هللالوسر ايهيكلانأ ل ه_ثالاد_,عىبوخأ ةملسمن ,د<#ل اقف هلورومهتلاىذأ هناففرشالا نبال
 ١ 2-2 .اءىلاعت هللا لصلاة برش الو ماعطلا لك أيالاثالثلاةأو عجرغتردقن ا لس ءفافلا
 لاةةلوقن نا دباللاةذد- وحلا كياع ١ ءلاقالمأه:ىفأ ىردأالالوةتاقلاةبا ارشلاو ماعطلا تكرت

 ناك.لسو ةملسم نيد هلت قىف عمتجاف كلذ نمل حف متاف كلا دباماولوةرلسوميل عهماعت هلا ىلص
 تايزدعما# سدقو هر د ند ,دامعوةعاضرلا ن نمففرشألان ,ااخأن اكو ىلهشالا ةلئان وأ ةمالس نبأ

 ١ هالاثمث ارعاش ناك وراعشالا دم انوهعمث دحتو هعيضرةءالسنبا مدقتف هللاو د عىل اومدق ثري
 ا لزج اذه مودةناكلاةلعنالاواهم" ك اؤكلاهرك ذأ ة جا كتثح ىف ف رمشالا ن ءانكحو

 لاوعلا تءاص رح ل_كاانط تلت اوهد_>|مسوقن ءانثمرو نرعلا انتداعءالبلا نمءالب

 مرظن :ىدهعد:ناب الانا لاقةلوفأا- !ريص_سمالا ناك تريخأ دق عك لاقذسفنالاتدهجو

 نماسعك هالزنى ؟ذلاوهوهلث انوبأ هعمل ىذلا ىطايمدلال اهو كفا ة-]ك2* -لقىناوهناثرصبأ

 نيحإ) ابي ثعنو ىأ (ذاعم
 ىلا في لاهباصأ
 بعك ىلا ىأ(بعكلا

 نبال ني->) هل حر
 نبسعكو هو( فرشالا

 همصقو ىدوويلا فرشالا
 ىأ(تئريخ) ةروهشم
 ديجنب دعماور ةلحر

 ةم ركع ن -عورب ف: ىف

 ق>بسسأ نبا هاددو
 نكل اضن أىدتاولاو

 ذاعم نيديزلدبالاو
 هاور وس وأ نب ثراحا
 رباح ثيدحنم قبلا
 نيدابعامهىلذب رك ذو

 لق رضح نةوهو رش

 ذاعم نبدي زاما |اورعك

 فرعأال ىلا لاقف
 ةعناولاهذهىرك دهنا
 دحأ ةباحصلاىفالولب
 الاذاعه نيديزهللاةب

 ىلا تسندحأنوكينا

 لب ىل-غأ هاد>وأهدح

 وأه-تأرىفح رح ىذلا
 نمكللٌكلا ىلع هلحر

 بعك ل-:ةىق ىوارلا
 وهامنا فرشالانبا

 ذاعمنب سوأن بث راحلا
 قب ناسيشلا نا

 لق ىردب سدقلائرعا

 ناس هلو دحأ موي

 ل-ةوهنسنو شع 9

 وعاش انعكا رض>حىذلا

 تا سوأن ؛ثراح ١

 ىمس دوو ىح منا ىرتاك بسنلاباورتأ |نك-ا ىلءالا.د+ىلاس:د>اوامهل ءقولاه منيلو ةلاىهذلا ج؟حدقو ىنرا< انام ءنلا

 ذاعمن لد ؛ زنا مهضعب لافدتواذهدامتءالاهيلعفداهجلاىفإماذكو مسه ن ؛ثراحلامهنم ا.عك اول :نبذلا ىراخبلاه.اور ىف

 دا ارالا ىلءاماطا امهلعلو كا ذك يذاقلار ةهلذ: هناوذاممنيدعسىنأن با ؛اره
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 0 0 ناتدرأ لات« ءاسنوك هل ء نأ اونهرالاقهب قم شام: هرذ : ه]لاووهعل كس اامأ ةماصح

 ضال نادارأو ءاف 0000 اول اك :هرننكلوم_هرطعأو رشي لهأ ب شأ
 رام وحال_بلا ود : نا مهرعأ و هباحصأ ىلا جر فكل ذلاؤاجِبأ >صأ ىو زيحا م مهثيحت

 ىلا -ص نيتحتفي ( ك-4لا

 هزصحىلا اوهتنا اه افةرمقم هليل ىف يقبل ىلا -سوهيلع هللا ىل- صلال وسر مهعي شاول تا اقهيلا نب هن واعءو-تأوهو

 حج وراك لى الم راهم لجر كن: اهنأرماهل تلاةق سرع دهع ثد دحسعك ناكو هل اانونأ هفته انا دل
 موي) ىماسلا

 ال ما ةنعطل ىعدول مج ركلانالاق 2ةمدل4 م راقب توضدياوءأ 5 !كوصا| ىناوتفرلا ازدهرت (تريسكلن اذاق دن ا

 ةقعلممهز ربو ا امان نقد وولةلئانونأهناهلاقق « قطنللا لكومءالملاو # باحأ
 وأ عضوم 3 ةعابس اوشا 5ع هاك ام ا مأ فق ,تدحةنز وعلا نعش ىلا نه عماوث دحأل

 3 م كلذ لم ل_ءفوةعاسو :اعماذهن 1 لورباك ران لاقوا عوش مك هس رىلعددهل5 أن

 ه أرب اونأ ىولتفا هلقنوص لا لهأ هيلع فرثأ ة>يص حاصفهللاودعا ورا لاقوهسأ ردوغب دخأ

 ١ 2انوو ءسسأرل ةو ىح < | ةزع ىلأس أر ىهل؛ ل لا كا ًارلوأا هنا لاقي و
 لسبللا ارخ آمول مذا لماحتي مهانأ مث مهلعأطرافدلج ًارتطراحسصا ند سد: تراك تافان
 ىلعل فتق م -محاصةحارح و هل هقب هو رم خاف ىلصت وهو م سوهيلعملا * "هللا ل_ضدللا لوسر هباوثأو

 ىل_دهق>ىف اوماكد مهعا 0 ا املا ل شفار ذاك هنحارس

 مهريغو ءاهقفلا هنعب احد قو هيفا نك االورفك هلم موهرهاظا مز وحالاع سو هدأ اعىلاعت هللا

 دما لم ةكمد- 2 لا هارت عمار ىلا ضيراعملا زموهودره كاان 22 « هنأ

 هّياءاشنا نأ اا رخ آ هل < ىف هلم_صق" ك اودوهيق لبوه ءاعىل عت هللا ىل- دىنلام_ةزذأدقو

 دعك لال ونا لا تد اننوجلا ديلان او :هب ةجك:بهكلا ىلا هاوةىقو ىلاعت

 اوكا هصد قع !اىلاح خلاق هن "اكقتما كتي ها ردا ءانالاس* 2 دصتهناكو

 (قد- ا موب 5 ثغقن )و ( لدم دق هيقام هيف انهه-همالك5 8 لاح لك ىلعو

 ترسكن :| نيد ث فن ىأ

 ةخسن قد )أ 6 هقاس

 موىأ (هاكم) ٌىري-ف
 نعلرت مو) هنامز دع
 مهنا لاحاو ىأ(هس رك

 هسرق نع هلو زن ىلعر دعي

 هآو رهيفشت سل هءاحذ|

 ّق ىوخ لامساةلاونأ

 3 ةشاو) هيمدح؟م

 ىأ(ت ااطىأ ن0

 اجو ىك-ةشاوأ ضرع
 ىلععرش ىأ(ل- -عخل)

 ىأ(و_ءدي)د_قوأ

 مسالا ونأ د تدل د اذ_هو ىكلخ لاك 1 د اكتم ىلا اهي هانم هىلع نا ناك هلال

 اا ل ] ل مس نازدألاةورغف ناك اذه قد اموو طويلا هلاقأك همجعم يفىوغبلا ياو لا
 برعلا نكس 20 :دمللالوحقدن رفح إ_توهيلعىلاعت لأ ىلص ىذلا ىلعراشأ هنعىلاعت هللا ىدر ملوهياعىلاعت هللا ىلص

 نودي رذ نبدأ نب رهشو:*41عنهلوأناىربطلا لاتسرفاا ءلول مولع ناكامناو كلذ فرعت || ىور (هقْما مهللا
 نموهور غلا ءانعمو ةدنك برعم قدنخوهفالخ ىلعم- هرثكأ او ى>-انءانود» رةنانو عزب مهو 500 ا ءاهوريم_ضلاب

 ا لازوعصأأ ىريذ) ةمبكرلاو مدقلا نيبام مدح ل و :اذا]ةيمالسالا اظاعلالا

 1 5ك ىأةدق رظلا ىلع بصتلاب(هناكم) زوههمهرخآو برضكأرب و عك ىرب لاعب 5 رر 1٠ نمدنأم

 وألا مكث هء:احاسل هيلع ناكىذلا(هسر 5نءلرتامو) 0

 لزنأف سوه ات توولا ل 2 :لاعمانك لاق هيب 01 نع ما ندب واعم نعمدانساب ىوغبل امساقلا

 ملسو هيل ءىلاعت هللاىيدىننلا أف قرف قرنا رادح لح رباصأة قدن *ئاهلاسرف كلان + ىلءىخأ

 كوز( )تالا فىومبلا اسوي دعدقوابنمئم اذا ضمنا مرتو لوح هسرف نعلزنامو

 2 ةباللع خشن )لاقه_:ءىلا هن هللا ىدر وههجوهللا مرك بلاط ىلأن ي ىلعن ءلد الدلاىفىييبلا

 0 سا قاع هللا( وعدي ل 5( ةاشىحس ص رم اواض مه_:ءىلا ب هللا ىدر(بلاط

 فاعوارلان مكث( هفاعوأ هع ام-هللا) سيح !ءىلاعتهتا ىلطمتلالو و لاق 25

 مج اولا كلذ يت ثام) ماق(و) هعج_ضهنمموقيل (هل-جربهيرضمت) د>او ىن_ملاوهققل
 ا هلسني هللا ل ءعنع ىقييبلا اظفاوام هوأ هئاعدوأهبرضدس ب ىأ مضلا ىلع ىبم (دعبأ

 يلع

 6 فاعوأ) هلو-ةاذكو

 مث) ىوارلا نمل لاو
 5 1 كروم

 هآوقرت ادا ءد لعق ةكرب

 عجول كلذ ك ةئااخ)

 امىألادلا مذب(د- هد
 ةياصاوهثاع ددلعد 1 كج

 هتارحأ ضع ةادنح ر

 قويبلاهاور



 0 رءملاو ىاحلا لاوةدود-ةءار ةءاقثةلموك(ءار ةعنبا) عشمت ”وروسكسملاو اولاديدشتب(ذوع نيد رد مون ]عهجوت 'ماطتو)

 ىَداَقلا نع نسانلاقن مسن ناكر يعل ءلاحتفلاوبأ هلةناذك و ءابأ ب رض نيح حوجنا نب ورع نبذاععكلذ لعفةم ركع لهج ىلأ ١

 لوقأ م- مءىلاهثهّللاى ءرردب ءةوىقنبمللانمالي قمم ءةمد رأ لجن موهوردب مون لق فورعم ىناح وعملا مث ضايع

 1 هللا لو سر قص ةلد ؛ لم<)ذاعموأذ دوعمك !(ءاذ) لمأت ملا نم منمالو

 مهلا لونآ هلا كانأوإ سوم اعىلاعت هللاىل_ص هلال وسر تدت ألوةدد_:عىلاعت هَّناىضرايلعأ

 فدك لاقو هلج ريب ؛رضف ىفرمدةءال, ناك ن او ىنفءافارخ 0 ناكن او ىنتحرافرضح دق ىلا ناكنل
 ايدو ء كثةساافه:عيىلاعت هللا ندر لعلة يتاعو هللا هأهفشا مهللالاةفهيلع دعأف تلق

 عط اهلا: ْنا فورعءملانانىلا هذ هللا هجر مص ملا ىلع ضرع (رديمولهجونأ عطقو) دمدكلذ

 مالا ه2 دقو هأنأ ب رع ع نيحح يسرا ءوهال ل هج ىلأ نب ,اةمركع

 لاذو ءحمفدوهر وبكم لاو واولاديد_ثنوةلمهملا نيعلا عد وأ امض (ذوعمدب) هللا هجرى ءصملانع

 مهورد.ءاده-ُتَدل جنموقو همأ مسا ةدموةلمهمءأر وةنكاسافوةلمهمزعد ) ءارقعنب] ةمجعم

 نيديمعتنبءار ةءو«_:عىلاعت هللا ىضر ىراصنالا ىراجنلا ةعافر نبث راحل نيذوعمو رشعةعبرأ

 |ذاعم ب وا ذوعمو فوعدهثتسافار دياوده فو عءوذاعمءا وخأو وههمأب فرعوتب راجنلا ةبلع

 اءارق معن ذاعم ناس امنا د مسخ ,اهريسؤف ىذلاو <: :عىلاعت هللا ىذر نق 2ع :ءنامثءنمزملاءارعنبا

 الاتقلاهطوحأو هج نمةداك ت قلعت وهديح رطوهقت اعىلعةم هش ؛اهء رمضف ل هجانأ لق

 ,اهملع و صدق هدد له ءأذ ة)اهعطقت همكم ا طوهنذأ املقهقلحودبسحست )وهو هموب لئاقف

 7 8 رةكربو 94 2 نايناكمق تناك (تةصلناهق- دلو ل_بوهيل ءىلا عتيل ىلص هللالوسر

 ا ه-ثهركذإ هحاح الوىلاعت هللا لعق هنوك ىنانالا ذه وا ميلع هلت ىذلا في رمشلا

 نانكلا اذهريغىقىلاعت هللاهجرفةصملاو سانا اديس ,اه> 2 و ى> سا نب ا ءاورامهفااخامتملع

 اضن اهدب تءطقذا اهمنوكزاو 4 قءسا: ا هلاتام فلام اوراخهالالجىفكشال هو نبا ناىلدو

 هذ لق لاقسام الور جقصل وذو« مدي عطق ةهقن :له+ وأو ذاعمهيخأ دب عطق ةم ركعو

 نمو) تدل ريغ نه هي ذ مند الد لامم>الادر> هل -مهلم# ةءال رمد لعن ريغ نم دهو لاق مثلو

 هئياو رك(اضيأ) ىطويساا هل ةئاكهنع قومبلاو ق>سا نب ,ااهاور ىتلاسهونباةءاورىأ(هتياور

 ءام ملارتلكب (فاسن ع ئ1) لفشل او هوس ريغصت نيتدسؤ موو فس اجو رعت ا(بيخئازملا

 يس وللا رودكمةزمهفاسالاقن وءاقوفلأو ةلو-همنيسسو فو رح ارخآ

 ين هقنكر (هةناع ولعت وضد -وهياعىلاقل لصق لوسر جمودب مو) فتي ضتباصأ
 هللالوسرهدر :) املا هقتاريس غنمهة:اعزءاهاصفناودديعل ؛عطقب هب رمضلا هب اصأىذلا(هةشلاه
 داعو مأ !اىأ(ح ص ىحهءلع شفت :و)هيفناك ىلا هناكمىلاهوضعدر ىأ( لو هيا عىلاعت هللا ىلص

 ني->هنيداابناك هادحأواردب سمحه ادهش جرز لاو رعن,ةنديعنب اوهفا د وهيثناكأك

 ملسوهيلعىلاهتهّنلا ىلصهللالوسر راس ىت>همال-ارخأتو لو هياع ىلاعت هللا ىل_صدتنا لوسر مذق
 ىلا ءتهلبا ىلص هللا لوسرءانأةهقشلا فذ ثموب هقئاع ىلءلجرهب يخت :أر دهشو ل -ًاوهةحاردبملا

 لوة:تناكف كلذد فب همني ,اججو رب وهب رعت رعاك ىذلا ل دقو ىلطنافمأتلاقءدروم يل ءلفتف سو يلع

 كابأ لج عالج رثفففالا اوةيقحاشولا ل < ىف ىااهبرضلا ىنع د حاشولا ادهكح والحر تمدع

 ىأ ( سو هيا عىلاءت هللا لص

 (تةصاغاهقصلأف زاهءاعز

 نياءاور)داصلارسسكي

 (اضيأهتياورنموسهو |[
 َنَد ىيلاءاوراذكو

 بدبخنا) ق>سانبا
 ءايلاحتةب(فاسا نبا

 رسكب ياسا ة+-1 قو

 امأو حّدفي وةزمسها
 ةمحءمءاك وهقسسحخ

 ةغيسصد ْنند_>ومو

 وهب _فلاقريغصتلا
 سوماقلاىفا1قذاوم

 ىلح اهركذا ل قباطمو

 هلمهع ىَك دلا هطبضو

 ةثاثمام-ممنبنئايب و
 هنأ هنذلك حمرشالاو
 4 نأ رسكو هلوأ ع 3

 عصرا مولد 1

 قلاعتمس لصوت لوس

 هنوكلاحىأ( ل-وهياع

 ةيرضن) هبرقب ىأهعم

 نيسبامىأ (هقب اعىلع

 لامى>) هعدع وكماكذم

 نيشلا رمد معف

 دحأئ[ىناقل لد هدشنو

 لد هنعهلاصقنأيهيقش

 هللا لوسرهدرك) هقوس

 هلع ىلاعت هللا ىل 0

 ليلا هتلاماكأ( مس و

 ىتح>همالسارخأتف هد :داانالز ان ناكوامهدعبامو ادحأو اردد دى جس : جر زخاذه سسبخو ىلا لاةماتلا ىأ( عص ى>هيلعثفنو

 هيلع لفت فهقثلاخ دم موب هقتاعىلعلل+ رهن رذفاردب دهشو م اسأف هىبلر طلا قهةحاقردب ىلا سو هيلعىلاعت هنا ىلص هلالوسر راض

 تمدعاللوةيفحاشثولا اذه حشو الد -رت.هدعالل وق تناكو كلذ دعب همن ,اجوزب روه مخ ىذلا ل ةةىناطنافهدر وهم'الو

 نامثءةفالخ ىف وتو رانلاىلا كابأ لج ءالجر



 لغو)هفىأ(ءانضمّمخءاهان) نبأ (ماكشي 0 ص راعكأ( 5 ىىداهعم) هو رعد .ءق(ممخ نمةأرمأ 4 أو

 لصأ ى عق ووهل .؛هح سم ىأ (هب4سمو) هئمىدلاب ررش ىأ(هيةساه سوس ركل هاظلا ( هندي

 داضلا مذد( ل_ضفيال_ةءلقعو مالغلاًرمخ) ءامابىصلا و4 اعىلاعت هللا لص سمىأهبسءوهيقستنا اهرعأو ى هكدلا

 هيأ نيابة أرماتءاح سامع نبا نءو) 1 ودرع ب دنجمأن ءةمش لأن ء| هاور (سان !!لوقع) ب تاغولل زيكأع" فدو ةمحعملا

 ىلدى :1 نأ( طاخ نود

000 

 م4 ثيلثأب د وتالا

 عيسلاو باكلاداو
 لوهشاةةيدد(ىقشف)
 ىو هنو + نمئرب ىأ
 ندا عتق يتيما
 ىأ نيالمهملانع-ةلاو
 اودع 11

 فيحصت هنا رهاظلاو

 ورملا جس لعافمث
 ىل كاوأ ب رقالاوهو

 ثيدحلاو هيكل

 نباو قييبلاودجأ ءاور
 دجأدنسه ىف ةدثىلأ
 دب زان دحداجا:ةدح

 ةماس نيداجانثد_>

 نعىجح:_تاادق رذَنَع

 نبان ءعرم» ه> نب لمعس

 تءاح ةأ رمان |سامع

 هللالوسر ملا هدلو

 مسوهيلعملا عل هللا 0

 هنناهللالوسراي تلاقف

 5ك .ةاواكل

 انياعد_قيف اتماعاع

 لوسر حس لاق هاعط
 هيلعىلاعت هنا ىلصهتلا

 حف هلاعدوم رضا
 #فثمهيق نمج رقة عت

 ىرخأق ير طنماضن أدجأ رك ذدقو ىشقدوسالا ورح ا

 جرذن):رمءاقىأ امييفةددشمةلههمو ةثلثع(ةعن عت 2 ةهردص) !سوهياعىلاعت هلل ١17

 00 ل دان ءةببش ىلأن با ىور ور ركذاعفنصملاراشأ ك لذى وران !اىلا

 هدذعتازنول بق ماو هلدح 2 ارفعج هنرب مول مهم نيعو ملة مو ةمجعمءا (مثخنمأماهنثأ)

 سانلاه.ىلتيياموهوأ(ءالب هن)ا.مباوهو(ىصاهعمإ) مهوتاك لحب ةلزانتناكامالذأرملا هذ_هاجم٠
 ىعمبناك ناو بأ وأ س رخأن اك هناهؤال.ف مالكلا ىلءردقال دعاك ناف(م اك-ثيال) هلوقب هرسسفو
 || مآ ىألو هجللءانبلا.(ءامعقأ:)ق أ يس[كدارملاوهاذهو نأ مو هقمالاكلل ىل:ءمدعو لوهذ هيهنا

 مقلا ىفءاملاةرادآ ةضمضماو هلوعث مداقو _ءمم ص مضم(هاف صمذطخ) ه هيفات ًأفءانأ قءاعهينأ اننم

 ىأ(هايااهاطعأ مز ءاسملا كلذي( هدب 2 غو) لع نعم وس ةزالودو اوف رتمدعبمفلا رذذ

 ع رهارعأىأ (هيقساهرعأو )هذ منديل ىلسغوةضمضالا هد ه5 انأقهدرىذلاءاللاكلذةأ ارملاى امعأ

 اهرت ”ًأامتاعفامل (ة)ءاابهحسم ىأل وعفلل فاضم ردضم(ههشو)» ءاملا كلذ نم ىصلا ىست ناب

 ىذلاس انلالوةع عاب زيىأ(سانلالوةع)دةرب ودع. 4 :زب(لضفيالقعلةءومالغا )+

 ىلااهدلو.تءاحةأرمانالاق سابع نءاب ل_صةمدنس هد:مىدجأ هاور ثددحلا اذ هو هلاثمأ نم
 1 تا ماعل دبع مذاب ءانونجىأ اما هيناهثلا لوسراب 2 تلاقو ملسوهيلع هللا ىل_صدّنلا لوسر

 رح لاا نمج رهاب قت ىأةع عشت : هلاعدو هردد ل سوهي .اعىلاع' هللا ىلص هللا ل وسر حس لاق

 كفدلح 2 !نماممباملر 2 معن ىذا ةلاركذامةدقلاهذهنوكىفو ادجريغدلابلكا اوهو

 نياو قيبااودجأاهاور ىلاهذهل.ةدحاوةصةاههلع2هجوالفر هال اوهوهصقلاددعت لا هد

 ةأرا تءاحام_ممءىلاعت هللا ى درس ا مع نبا نءو) هلوقبىلاعت هللا دحر ف: _صلخلاهيلا راثأامةسشىفأ

 5 فقل عقب( ةعئع :5ةقب لا ةكزاا هدد( ندص سودا 1 اعتهللا ىلص عسخ نونج ماس نبأب

 ىورولعس م ىدكعت :ةغللا لهأ ض عب لاووةغللا لهأ هلاقاذك ةد>اوةرعءات ىأ هل هملانيعلا ديد ثنو

 ةلو-همءارو هثلثم مك (دوسالاو رحال زهنطب و(ه ةو+نمجرخف) درك قرط ماترد

 وهو اضرأءامتلاو لظ:كاراغ_صيلءقالطت وعابسا او بالاكل دالوأ ن هريغدأ اوهو وأووة-فتكاس
 هللاواقش ىألوهجالءاذنلاب( (ىشف) ءاياهماة دعد واولا فد >وهرخ اراك لولا هد راف كح

 ءانو فاك ونون (تأفكدا) هناهيقا>حصمادت 1 ىف !١ .طلاوىلاسنلاو قييبلاهاورشي دحق(و (

 ماعط نما,يفامعقو ىأ اهي حسيط» ىللا(رد_هل ا)تبلقنا ىأةنكاسشدنأت ءاياهدعب ةحوتف ءعمدرمهو

 ىذلاىناحصلا ىح#لا ىثرقلا ىمعم ني ثرالا نب( بطاح نب دخن عارذ ىلع) 3ة رحم ارانلاكراح
 هد --ومو نيم :اهمءاطوءاك ل فهاقةنْزب تاماحو مالسالا ىفا دش ىحسن ملوأوهو ةثد اددلو

 هعارذ قرف ىأربدق”هيفوةيلاحة لاو ريغص(لقطوهو) كلذإ ىمسو بطلا عماج نملوقنم

 |لفتود لفتو هلاعدو) هن د# ىلعو ٌد م عارذ ىلع حسم سو هيلعىلاعت هللاىل_صهنأىأ (هيلععسك) ْ
 ين ببس-بلل ل يببببيبيبببببس هج حبس اإل سسسسللااا

 (هيلع

 بد ن ايي لعس كلوةنارهاظلاو ى- منا لع_سىأ مف لاق هناالاد ورك ذو دقرف نع ةماسش نيداجا ن2 دحةملسوبأ انثدحلامو
 وه -
 ءاحن ! (بطاح نبد_ عارذ ىلع) تطةسو ةمربا اتساع اىأءاغلاد_عبةحوتفمةزمب(ردقلاتأفكن او)ءاقف لعسف ىأ ةثيق

 وهليق ةشحابدلو عجن ٠ نم ىثرقلا رمعمن ترام نباهيدارملاو ح٠ مد ريغوهو متاح ةخسن ىفوةدحوفةر وسكمعءاطو مهم

 لفتو هلاعدو هياء عس) ةيااحة لج( ل ةطوهو) ةبعص هلا د مالسالا ىف ىمس ن«لوأ



 يحارشل )ايو هلوأ ذب( ليبحرش فك تناكو) قييبلاو ىدايطلاو ىلاسنلا اور درو ىلع ىأ( هتيم ربه دق
 و عمفتو نمل ارم كي(ةعلساب امض

 ا هب ءادلا نانعو فم ءلاىلع صمقلاههاع) تكر ديا تْرْغاْذاةَحِمل عطب رذق

 ا هلث دوو م ع ةلغتو خس 0 رمشلا هقي ري ---.

 1م كو هىعمو ةهللأو 27 1 ا وىهعأ ليم 0-0 ومالا ع بثاكلا

 هن ىوس علي وارسك لوحارش هو لي.عدقك لرش لب هفالخهررصبلارثك أىأرون ميلا لهأ

 ناكمةقعحلا ه مع بن ملا مضن( ىعملا] فرص هريغ ىل رعمس 4 5 دسلنعوهو ىهتنا عيبا قوي وأ

 نيبهدايز ةلمهمنيعو مالالا نوكسو نيسلا مسكي( ةءاسإ ىهذلاهرك ذىلا لي.-رشو فورعم

 لوةوةبنعةنزب ةعاسلا-هي واهحةةوماللا ٌنوك عما خس معتفتف تاغلاهمفوةدس ءااك م-للاودلحلا
 ةحبشلاىنهعةعلسلا نوكىفانسالو ىنعميلكلاوةغلاهتاف ءاه_>والةحب كاادا رأح تق نمانهناهربسأا
 ضيقلا)هقك ل اداه 'وكلةعلسلا كلن ىأ (هعنمت)اضيأعابب ىذلاعاتملا ةعلسلاو سوماقلا ى اك

 ّ .ثهلدأ (اهاك_كف )هوحنو سرفلا هدا ةياموهو ةلموملانيعلاريسكي( هنادلا نانعو فيلا ىلع
 5ك ةوقب ,اهءالع د رشا هفك ديرب ىأ (|هخطب لازاسخ لبو هيلعرىلاعت هللا لص ىنلل) هاهزرشلابل ا

 ى(رثاامق.نمو)هفكن ماحلازأ ىحىأ(اهعفر ىح)لا ب لأسكن ونوءا لا حقب وهو احرلار وت
 هياع هللا ىلصهناةماما ىلأن ءىلارعطلا اور ثد دق (و)ةراغتسا اناس هدمت

 ةيلاحة لج( لكأي وهو) ةنيدملالهأ ضبا ة«داخوأ ن لأ ةريغصةأرعا ىأ (اماعطةيراجهتل أ س) سو
 ىذلا سو هيلعمللا ىلص هماعط ن هىأ( هىديزبي نم اهاطعأ ىأ ( اهوامف) هماعط نم هلوان“ لاح ىأ

 ىلاعت هللا ىلص هلهيراحلا( تلاقفإ)اهتحاقول سانلا نم( ءايملاةايلق) هن راحلا(تن اكو هيدم نسب نأك
 لرمألا تدصةو(كيفىف) ماعطلا ن مهمعضو (ىذلانم) ىلوان نا لاوس :(ديرأ اسما !سو هيلع

 اهدرب وأهم رجا و(ه- ةىفاماملو انف ) والام مدالا كرت ن ههمقن كلش 07 ؛ رهيقاعذالالاو

 قبصناابهعنميف[ .ث)دحأ هلأس ىألوعفللءاذ لا( لاس وهيلعمتالص(ن ركلو) فنعب
 اهلع) لاقل ىألوعفللءانبلاب( ىلا هفوج ىف ) هيف نماهلوانىذلاماعطلا( رقتس .ااماقتلا# اوح

 ةأرا قناع ءامحىأ (اهتمءايحدشأ ةني دلابةأرمانكنلام) رطااوهفرصةلايامأودملاب (ءاي4ا نم

 ىلأ ل _ءافسنان ةزال عف ىفةفوصوموأ ةلوصوماذلسو هيلعمىلاعتهللا ىلصه* ك رعب هي. ثأ اهريغ

 ةيسفنلا تاهاعلا نمءا.لاةلةنالازه ذو هم دس ىأهبنكيملامىأدئاعلارب دقت, ةفصوأ ةلصةل لا :
 ثيد احر كذاملا*مأن «بابلا اذه فو انهةرهاظ ثيد لا ة سانخاهلاوز بعدي ىنأ| ةشيبحلا ةلبحاو

 ثيدحملاس تك تالوطم فر امتلابهءلعفاهدارأ نم رعت
 روك ذملارمالا (اذهو) مميلعو سانلل هئاعدىأ ( وهيلع ىلا عت هللا لص هئاعدةءاجا ىف ل-كف) و

 +5 ا عملا رسكب( ادجعساوباب)هلوةىفريخلل هاعراهرك ذو ةباحالاو انه

 ىلصوينلا ه ةوعدشب ,اوزرغلطو هوانهةةةللاةطرغملاةدايزلا ىنعم ىف لمعتسا مثلزحلادض لدالاىؤ

 هيلاراشأ ممهلعوأمهكلذزاكءاوسكلذاوةحتسا سان ل جالىأ (ةعا ىو هسيلعيلا ءتهللا
 سس س.----------------- ل -بئج

 «(لدقاو 2

 ) ىقعحلا) ل
 ىلاةصجرد: نمروكس ةادغ اكمحالاودلح ا نيب دس 2! ىفثدحتد ادايز ىهوماللا نوكس

 اهمامزوأ هما < ىأن ءعلا 579

 هللا ىلص ى ال اهاكشف 9

 (لازافإوهيلعمل اع

 ىلاعت هلا ىلص ىتلاىأ 7
 (اّمحطن) سوهلع

 ىد هفكءاهصحش و

 همك نماهاز أىأ(اهعفر

 قىأ(رثأاهقس مو
 1 را
 بتأسو) يقيوسبلاو
 2: تن ىأ (ةنراح

 وهواماعط) ةكولل- 3

 هلاحإج(لكأب
 ( هيدي نيب نم اهاوانت)

 (تناكو) هيدلام صعب ىأ
 ةليلق) كلذ لق ىأ

 ناك لاخئاهلعل(ءاملا
 دي رأاغاتلاةذ)اولقعب
 ىأ (كيفىفىذلانم
 هيفىف اماهلوانف)ك خو

 (هعلم 0 2 لكس

 باوحج ا

 ىأ( رقهتسااملق) ىونلا

 ىقااموانىذلاا هوك أم
 نسم اهيلع ىلا اهقوح

 ملظعاوش :ىأاسايحنا

 نكس مل] هبدس ى ىدهنم

 ىأ(ةتدلاىف ةأرعا

 دشأ) اهريغن ٠ ءالضو

 هكتكرس ىأ (امتمءايح

 هنمه نك و

 اف مع ملل



 صضءبلاعدهنأه.دأز زمانارهامالا ن نكلورهاظلا ب حت ىشن هلا مالك موهفماذهوتراثرشااب أ أ(مرماعو) ةرانريخلاب ىأ/ طاق

 ىلعةخسن قو( ة121ىفرتاو ةممأاذهو) ارش #:هءاعسصو اع هلصوأ هن 1 !!لاواذإوةرمضملا محم نب رخ ”الوةعقتملاب مهتم

 نيدجأةب اور ز ,مىأ( هقيزح ثءدح ىفءاجدقو)ةرم ريسأ] !لهادت ءىأ(ةرو رص 1 مولعم) ليصفتلا ى !ءالئأ لا

 0222222 2لللللسس للا تا! _بإ؟60©967797 0700و 9_2 ءدنسم قل مدح ْن ا

 ىلصهللالوسر كي (

 اذا ملسوهياعىلاعتهللا

 تكردأ ل->رلاعد
 اه رثاىكأ (تا وعدلا

 هيقو(هدلودلووهدلو)

 ام ىنعمة فص ىلع همت

 هدينوهينأرسرإولالاق»

 امه وأ ناك و ىلاعت هأ وق

 امهتبناكل 5 اكاص

 فيصل( (لاوزءان ءأبآ ةعمس

 (ىلأ“ ءاادهو أ انت دح)

 ةس.قوفلا بدك

 أ قد اذاو مهعفتر امهثىدي مهل ل_صوأ هنالعفنال ناك ماللاب ىدعتاذااعدناف( م لع مهاعد) هوك

 د# ىلءهلراىلص ىرتالا اعد ظفاب صو ه2 ادهو مويلع هب .صوعالبا |مهياءلزنأ هن ”اكر مضل! ناكىل عد

 هئاعدكىوذءملاع- مان وددارقالا ظلي هداعأ اعالءقةيمشلا وون ا نمهيفاةجرلل ىلع هد ىدعت هنأف

 لاجالا ىلعىاشاا وىلطملالاجالا ىلءلوالافاد رئادرف رقهنمعق ةءاهالع صيصتتلاة ا رالمدعت ا

 ىأ(ةإ- ا ىلءرتاوتم ما ىبتنا هإ:ةىذلا لدغلا ف لدفلا اذه هلدةعاممأ ثج ردادقو ىديخشلا

 ريقىرو رض هدىأ (ةرورض مولعم)هدارث ءارتاوت ناد ءىلاجالاءاةعمرابتءاباب وذعمارثاوت رئاو-م

 ىنامعلانامياا نب عد تت د-ىفإ لينحنيدجأهأور ثد دح قدروىأ( ءاحدقو) ليلدل جا

 ثاصو ىأ(تكردأ ل جرلاعداذا ل .سوهيلعىلاءت هللا ىلص ى دلا ناك أك )هنعملاع عب هللا ىدر وفشل

 0 يا ع ريظوملا مهرب : !ىلدوذ(هدلو :داوو»دلو) .!ةباجت ملا( هتوعد) ترثأ او

 نيعلا حم وه(ىلاةعلادوبأان" 9 0م ءنزي> هعمل ثد ,دحنمهأور اميق

 ا :دحإ لاةىراخبلا عي هد ن هماعىءار 0 مسا مهل مست ةيقوفلاةانثملادددشتو ةلمهملا

 حي هعلا ىلع مساقلا ىلابى 0 ومد-ةةوهتج -رثت مدقتىذلا(د عن متاحمساتلاونأ
 0 لاوة 5 لاو مسالا نيب عجلان وأ ل سوه يا عىل عت هللا ىلص هريصعب صوص ا

 انةدح)لاومد#:[كورلكب :(ىزورملاديزوبأ ' دح) لاق“ جرت قباسلا ظفاحلا( ىساقلا نسحتاوبأ

 0 ع لا مامالا( ل ءم-انيدهتانت دح) اقم دة: [كىرب رغلا(فسوب وب نيد

 1 رشو ثالث ةن_سىفونوهرع_ غو ىراخم ءاادنعىور ظذا 42| ىرصبلا دج همساو(دوسالا ىنأ 3

 ىلأنب ةراع ني ىىرحوهو نشا مهملاءارلاوءاجلا فب( صرحا نم دح) لاق نازي لا ىفد-5 جربو ني 1

 ه5 :عىلاعت هللا ىذر ( سنأ نعةداننقن :عةعشأت دح) لاةنيشت اموىدح | ةنسىفوت ىك- 5

 هيلعلا هتهتلا لص هّتلالوسرا(ىأ تلاق) هنعملا « هللا ىذر سنأ(لاف) مهلكءالؤؤه مجارت مد

 ني( سن كمداخمّللا لوسراب) ماسمأى موةيباحديراصنأ ىفموءاصيم هرلا ليةوةليهر همأ مساو ملسو

 ىلاعت هللا ىل_صهلنالوسر مدقاناكوةزجونأه* ”دثك و ىراجنلا رام .هنالادرز نب مذ مص نب للأم

 ليقو ةنسالا ةثاسر عنا حصالاو فال“ ه*اهرعقود هادم لاهعمد هشوهمدخفاريغص ةند دأا لسوهيلع

 ىلع فىطلا ىهس ناك؛تاموةثاملاز و هاحدنا حصالاىوونلالاةون 0

 نيالاقو مهنعىلاهتهللاىذرةراصتلا نمد 0006 مرخ آهناليقوهننفدوةرص.لا نءنبخسرف

 وا هيلع قعا -عب)

 دم نب ماح ءاقلا

 وا ار كحاب
 هن قو (00086

 وهلوالاو رخص خلاب

 (ىناكلا) عقلا
 ونأاش ( 0 وملا رع

 121 - ىزورملاد.ز

0 
 (لوعمانيد مانت دح)

 تحاضص ىراخملاىأ

 ل" نجم 533 ل عىل اعت هللا ىل_ص هللا لو سر مدخو ىل .فطلا لأ ريغمدعب تامادحأ لءأالربلادبع 0

 كرابو) نعم رثك و رثك أ(هدلوو هلامرثك أمهللالاق) ملسو هيلع هللا ىلص هلاهتطؤ كلب ,ةوعدلا نيعت 0 0 ( 1 ىلاعت هللا عدا) اه يدح نيناعو ةّمسو ني ةثامو ث 5 « دح نأ اهنع ىورفاريثك ه _:عىوروة-ةيدلملاب 0 3 ف

 فرامانوعاطلا ف ع ا هللا باحاف دلولاو لاملا نمد" 'يطعأا ءيقىأ (هتت آاهيقهل 0 ورن م

 نمريخك اغلا ىنغلاناا اوضتراو ريقغلا ىلع ىنغلا ل ضف ىلءليلداذهىفو لق ادلونوعم_سول_فنم 9 رلاو عشب (ىبرح

 حورنب تباث 0
 ىلأ نب اةراعونأ ه5 هل

 ْن مق قعد ةنعةمعشانت 0

 ىأ(مدلوو) الال_- ىأ( هلام رثك أمهللا لاو هللا عدا سنك مدا هللالوسراب) ناحل هّتنب ماس مأ ىهو( أ تلات لاة كلام
 نما دلو ْن ْن وعيب قراحنا نوعاطلا ف اتامادالوأواريثك الم توا دلولا ولاملا نمد سد - 1 اه.قدهل ةلران 5 |اللاص

 هدالوأ دال دا ًاريغهباص

 ناو سدقلا ثءدملا قذرواكس انا اسس توا شن هنارهاظأ اوهريغنهره>راصأ اريقفل اوهره-غ



 3 ناورب كا ىل ١ ناهتاوف سنألاق) وعدل باج ثاكو ىلامبلا ودم راسعنب اوهول_ءاهبذرقناامىلعىأ(ةمركعةءادر نمو

 قو 508 الا لاف( ةثاسالاو ثىل عمود )١! نوديزيلواضءيممضعب دعي ىألادلا دبد_ثتوءأيلا ضن( نوداءيل ىدلو دلو وىدلو

 با صأ ادحأ لعأ امو فو هرعم ريغ ١16 ىثوأ( هب .اورىفو)“ انلاددارربنوداعتملع.باصملاو ن سحب .هقااهباوز

 |ملسو هل اهدا لص هلاغدور ةذلاالاهحاصبال نمىدابع نمناو ىنغلاالاهحاصب الز «ىدابع نم

 هنأو هدن“و) دو# ىدغوهو قوقل ىفريصتالور رضء فن كل وأ ميك هل كرو نمنال ةكربإا
 ةكربب ( ريس للام ادلا اوهياوسفا ل اق م«دجرخأ يك هنءىلاعت هللا ىب هركلام + ”سذأن ء(ةمركع

 واايد ١ را( موي هلا نوداعم الر "0 ريثكل(ى «ءدإد ودلو وىدلوناو) لو« اءىلاعت هللا لص «ئاعو

 0 اهدع فلأو ةفغ اّءام#هملا نبعلا عّافوةيتحتلا ةانثملا» ءايلا ضب نوداعبو ا ةلطمرضاحلا نمْزلا

 ىقىو رودد علا نمّدإ_ءافموهو ء( ةئاللاو «ةىلع) نو ءديزب ىأنونوةءاج و اووةدد_ثّلمهم

 اضدأ نمت, ءاورلاءاو 2 خنق عت :ولِدو 0 ىنعملا و ة.قوفءانةداب ربنوداعتلا مهربغو نيد صقل

 و صا 6 :انودن زي ىأنالف ن «ىلعنودا اء نالث ةونءساسالاّ و

 اولاع( هبا اور )ف وهلا نقمع ل لعراصتةا نعبر .امىلعنوديزي مهنا ىعملاوم>قاورك ذ

 ءاخرلا لاصأ (س 10 ل نعد وىأ(ب اصأ ادحأ لءأامو)اهاور نمفرعنال هياورلامذه

 ىأ(تدصأام)2 ةشعملا ىععشسءلاوة» لربع منيو وتمص ره

 تنفد) مقتل ا ءاريثك و ىيمت>للانهدقوردقم مسق ةباوج (دقاو)نأءتدصأ ىذلاك
 دريك ةلا' ىمعالة_ >ر اى 5 ه>وهر ,هاظ ىلع هنأ نيميل هيد - ءاهراثا(نيءاه) هينا

 ناكدلولا !(لودأ 0 لاقت هملصارا كلل ادالو اوأ دلولايدار#لا ن انمي مث (ىدلون «هئام) فرصتلاو

 ( دلو دلوألو ه)هندالو ناوأو هلج ماك: دمى .ةهمأ نطد نم طقسامو هول مهملانمسلا ث ثراثثب (اطقس)

 رد_ةع بوص:هوهو زاهلامو معدور غو ىلصلا اولا لمشام ىلعو ازاحم هيلع ىلطدقدلولا نالءاَعَت
 ةقاةذ قرطنم ىور عي اذه سن[ ثيدحولوقلالوقمةل لا هرخ ىلا اطةستنفدلوقأالأ

 ىلا« هللا ىلص هنا ىزولا نيالءافولا ىفوةددعتةصقلا نكس مل نا ىيغو لل جاتك ىفالت ا اهظافا[ ىف

 ةنسلاىف لمحامرك ىلناىت>ىلامهنارثك افلافاسنأ ناو هنايحلطاو  هكهئاعد فلافل سو هيلع

 (شدعلاءاخر نهمويلا

 ةرثكو ةشسعملا ةعسىأ
 ىأ (تبصأم)ةمعنلابب|

 سبحاص ةوعد ةكريس

 ةمزاللاةرةكرثاوةومتلا ||(
 لد ساواذه ةمدخلاو

 ه«_يلعءثاعدب مهب

 ا ع نسال مالس

 رةعلا ىلع ىب :ءلا ليضف#

 ص: هاب بدحأو
 ىلاعت هللا ىلص ىنلا» اعدب

 كراب- -ةهناورلبوهسياع

 هيث لرورىموهيق
 مل ةةةظف هدف نكي
 ةريضمء مدس سن لك

 (ىد#ب تافددقل 9

 نين اهزءايل اديدنب

 لوةأالىكدلو ن-هةئام

 ني كارسكو (اطقس

 0 وهاموأت 20 قياغلم ىلا ت هللا ىل- ص هللا لوسر ل دلاوهنالسمىف 3 1 وئام ىاصلدلوو نبةرع

 و ىلا ىف امسح الىأ قناكورب خ لاك ىل اعد : هلت عدا سنك مديوخ هللالو تراي أت لاققى :ااخما رحمأو أو انأالا

 0 راما هي! ءىلاع: هللا ىل_صهللالو سر ىلا أت ءاحاضب أهيفوهيف هلك راب وهدلوو هلامرثك [مهللا ىلاءدامرخ
 ىل ن ملعاو ى . , || ىلص هناةيزوهلاعدقك مدعم كنت ىنبااذهلاقتهقصتب ىتدرو اهراهتزمصنب ىترزأدقو

 ني دج مراسلر تلج يرام نوكينازو < لقف هتوص تعمسف نا رمإسوديلع لات
 وبأوسذأ ى ا!صداو ءةامم- مم لك قزرةرصءلا لهأ نهةث م دأب نا هممت خ عاناوه(هسنن)ء اهلخدف

 ىدنان يّة سو رك ذةرام_ اخ سندا ٍزخعملا ني معنا ن ناكلخ نبا ران ووردن ةقياغوةركب

 ىبامعلا (فوعن# نجرلادهعاهؤاعد) قيببلا» اوراك يسوماس لامع قاس اج مىأ(هنموإ)
 ةفور_عمه مج رثو م_معىلاعتهللا ىذر ةباحتاءاينغأ نموهوةف لان نب رشملاةرشعلادبحأ

 اا و (ار-دح تعفر ول_5 نجرلاد بعلاف) هكر خف ىلا عت هللا كراسي نابكأ (ةكرملاب)

 دالو كلذ دمي نال || داو (بصانا) ملسوهياعيلاعتهقلاىسهئامدتكربب (توجرل) ىديبهتاكمزت
 ١ ب رسال ءاسلهملا باص ن«ضرالاىل-ع ةوهنأ هسمق ن 0 نعل _ةنونيعدوشالث ة:-ىف نو هريثك

 نجرلادبع يأ (لاف) قييبلاءاو رام ىلع (ةكربلا فو عنب , ند رلاد عل هو امد) باهل هئاعد نموىا هنمو ةديحص ةخسن ىو (هلشو)

 تدصأ ناتو رلارحح تفر ولف ةحيوت ةيجسن فك

 ةئامو نورشع ةرصبلا
 ةنسدمد_ةمناكو لق



 نم)انوثدمناكا مج رخّتساىألوهحلاةةيصد(بهذلار ه3 تامو)ةريزغالاو مأوةريثك تاحو:ةىأ (هيلعهللا حم 3 5و اهذهتحت

 سا لتس وةرملا سانعخ واولانوكسوةزمهلاوءاقلا مجد( سوغلاب) هنارم هو هنأرمخ عد داك رام أر كل عبق م

 ىد) سوك و رم كو سورو

 لك تذخأو ىددالا

 هتاحو زنمىأ(ةجوز
 (اعب رآ نس واغلأنيناع)

 ةئام_-ْكث  هئلم->ه

 لسيتو) الأن و مثعو
 ىأسصن لاب( فلأةئام

 نومهدحاو لك ند

 هنلم_>5 كلا ةثام

 1 قوز ىلأ هن - آ

 نقاد_-حاش ةوصلد

 أب رم ىقاهةلط هنال

 ىلع) ه.ة5تامىذلا

 ةيمحماا ديد ثدي( فد

 ىااع كب وةروسكمل ا

 1 ىدسعك ةدايز

 َّكض موا تقلا نتا

 ل (اقلأن يمد

 مك هشاليدس ىقرانيد

 نيو رح
 ىدوأ اذكو ريسدزلا

 هللا ليددش ىف سر قفل أ

 ىزاجلا هرك ذ اك
 هناقلدصاعت) هريغو

 8 :رشكلاىأ (ةيثافلا

 هناسح ى) ةمئاشلا

 ىأ (ةميظعلاهف راوعو

 لس هل رحل هنافورعم

 نين الث ام ولى: | أ هنامم

 ةرمقدل صاو ادع

 ىأنيعلا نكي ( ريعت

 ةئامع.سابمق) ةلفاعي

 ىأ(هيلعت درو ريعب

 هسيك) ل لح ءلاّورثك نمتطقنت ىأرسك و 0 ميجا حتفب (تا ١15

 قالغالا ةلازاعّتقلا ل صأن امد ةثوةلوهساي دلارومأ هل د ىأ(هي طعمشا حدو 8 0 .هذهتكت)

 اذ_هو مهيلعت اريل عاونأل ابق ان موملعانعسو ىأ لكباوبأ مهيلعان>تف ؟ىلاعت هزبالأك كاك الاو

 ىطاعاو 55 ه رلأ نب دعي_تسننو وهتفباخآهنيدملامدةأ! هناق هل! سوهيلع ىلاعت هلا ىلص هئاعد ةكرع

 سن | وهو نينالثو نينثاليقو نيثالثو وىدخاةنس (تامو)اريثك الام ىلاعت هنباهقزر ةراطتلا

 نورس رع سوةلابهتكرتنمسهذلار هد ] عيقمابز ةدو 1س نيعبسو نيا او[ ت الثوأ

 تاك اعاو ريناندلا بريضت ن كيل مال -الاردص ف هنالةعطقانههضار ا ليق ضرالا بارت جارخ "ا لصالا

 دير ا ةريثك عطقا مم هدنعناكفنز وناعطةول5 ا ٍةْضَقْلاو بهذلا لعدتو مهرب دريغنم أت

 ءاقلا مكس ؤةلاوريغلا ق>ن ةفاضا 5 اا هكرتام هيثاث رش هلوأ عدفب ةكرتلاو ترمدك |هتمسق

 0 وهنا اسوزمهف ع هب ساو عج سوك ةنربودتك اسواواهملت ٌةزمهلاو

 هل-.ةامم مول_هملارقحللهيفريمضو ثدنأت ءانو مالمرخآ ىفواهرسسكزوحجو مكاو ممملا حتشب (ىددالا
 مهلعت 0 متاحارح و تاطاقن مهيدنأ ى جرخ ىت> لم-ءلاو رك نمد ف نوك رتخ لاو
 ليةاثمىه لهوةضفوأ ٠ هذ ىهل هني ل( الأ نينا ) هناحوز نمةدحاو ,(ةجوز لك تذخأو ١

 مهاردلاب ة- ذفلاو ليقاثلاببهزلادعناهداعل اومهار داما باور ىف رصتلا عقوونأالا مهاردوأ

 ءالوه نمةدحاو هلك بدصن نا( ليقو)ةونلان ا ل نكو)

 هتنرو ضءداهحلا تدىأ(ن هادحا) لوهحلل ءانملاب(ت 2 ؛ليقو فاأ ةثام) عد رالاتاح و درا

 توما صم ىةقلط ااوهيقتامىذزلا (هضرت ىف هةاطهنال) ةكرتلا لنج راا قب رطل هر هذ

 ىنأب هذ موهوهق- هلا بثك ىف ةلصقم طو رشد ارْمم بلطي ىالطلا نك,ملوةدعلا قىهوتاماذاثرت

 لك + بهذوهو اوةدح ىف هيلعىلاعت هللا در فاشل كلذ ىف لانو هملعيىلاعت هيلا دحر ةغ.ن هك

 ديدشتو نونلا حّدفأي( ىن.: :ىلع هلحماذه سدلوهقفلا س5 ىق دفا ةبادعلا نمريثك نيمهذملا نم

 داز ى_ععفانز هدوتعلا نمهقوث ءاس خام ناىلاد- ةءيعدازام لكوهو سك نزوةروسكملاءيلا

 قىنارعطلا هرك ذايكربن :اندلا نم(اغلأ ني_..مكىدوأو )رب 'اندلان م((اقلةنينامو) هغيف ةكزوو

 همقيد_ك ؟ ىدوأو هللا ليدس قرا ذ 3 .دفلا اعدل ساد .عىدوألاوةرضنا ا ضاررلا

 فاايورانيد#' امءدراب ل ارو لأنو ه ىف ن !ىدوأوف لأ أةئامعدرابت عدم .5نينمؤملا تاع

 ١ ىقالعاشاذارسسلا ىف نمروهكملا ةرهاظلا ىأ(ة هش اغلا هتاقدصدعب) هلك اذهو هنا ليدس ف سرغ

 1 قل رسما لمداطعلاوناحالاو هداتعنأم ىهوةقراع ع (ةمياعلاهفراو عوهنأي>

 ادبعزثالئاموب قثعأ) لا ةفرك ذا" ئثىلاراشأ م: :رو هما م_عقئاطل نموعواح ءاعو ةغلامم
 لكالاش دو هلدعاو المح اةرمما لمست ىلا اجلا ىهوةلءهلانيعلارسكب(ريعباموب قدصتو

 ا 1 يطور 0 ةامعبسأبدق) هلوةالوالادار ااواهريغو لب ال٠ نءهةريملا لوحتام

 بايكاو رمتلاو رياك ةفاتذعر ومأ نءلاجأ اهيلعىأ (ئد لكن ملمحت) ةراحتللاهلسرأ
 ماعطن ء(اهيلعاعو) لب ,اابىأ (اهبقدص##) ةراحتلا هإ_حد_وءام لك نمىأ قرع فار ءةسالاو

 هيي ريعبلا مانس ىلع عض ويريغ فاك اوهوهيناث ناكسازو< و نيتحتفي ست" ةعج(اهباتقاب)هريغو |

 3 نمىأ (ئش لكن ءلمت) ةرادقرغس نم تءاح
 كات حدب (هباتلابو)ة فلما: ةاضمل |عاونأ ن مي ا(اميلعامو)ةلا معدسيأاو :رسدالابىأ(اهبقدصتفإاهءاونأولاومالا سانجا

 .هريغل يف الىريعبلاوهو كي ردحالاب



 ادفءاعق: تزللادم 1 و ءاقدك كس الاىف ةءاأدم امهركذفوبتقلا ت#ريعلارهظ ىلي ,ءاسك وهو ريسكلاب سلح عج (اهسالحاب 9

 فلآ نعد را مافن نيع رابمت فالآ ةمدرأ هلامر طش قدصت هنافوعع نينجرلادمعتاودصن ههرضحتساىذلا ىل# !لاودقو

 ةئامعبراب تعيب ةقد ,دك< ني :مؤملاتا «هالىدوأهناىذمرتلا قوةلحارثا مسم م هللا ل يدس ف سر فةئامسمخ قدصت متراتند

 ا11/ لكاردب لهأ نم قب نأ ى دوأ أىرهزلا لاو نسح ثيدحىذمرتلالاة غلآ

 عضو ءأسك وهو ةلمهمني سو ماللا نوكسوة ل مهملاءاهارساكب سلح عج( اهسالحايو) ىذالا نم

 ىدالود_عنالهناف هنأت دصو فوعنبسةانهىفرك ذا ملياةاذهو ريعملارهظ ىلع ف اكالا تحت
 لعاذ-ه ساومهثارق#ةنؤعموق» وم وود ىذق» واٌءادمهلصب هياءالابع ةنيدملا لهأن أك

 ىنكم:لاب) امهنعىلاعت ها ىذر نايف ىلأ نب( ةيواعال) لوميلع ىلاعت هللا ىلص ( اعدوا) هز يصقت
 هلال او هلت ذكمو هتنكم لاقي اهي فرصتلا ىلع ةردلا هءدارملاوناك-لا نملعفت نكمتلا (دالبلا
 هللاىل_صهئاعدب دالءالاك!اماناطاسو ةقالخ راص أ (ةفالملا لاذ :) ضرالا نك اذكمد_ةلوىلاعت
 دالملاى هأ ٠ نكموباتكللاهملعم- للا لاودناهيفدعسوأداور ثيذح ىلا ةراشاو هورل ويل علاه

 هيواعملاووةكمج تق ىفدو زيهوخأو دنه همأ وءوبأو وه لسأ ءذعىاعت هللا ى خرب واعموناذعلا هو

 0 سوهلعىلاعت ١ هللأ ىلص هللا لوسر عمد ه شو هنوبأ نع همالسا كود 1 .دحلا مويىفرلسأ هنا

 اراسماشلاىلآ شد |هنعىلاعت هللا ىذر ركي وأ ث هداملو ةيةوأن معد رن زاوهمئانغ ن هءاطعأو

 1 :اهيلع نامثع هرقأ ما هيل عر عمرقأ مث ىشمدىلعركب وبأهفلخ اف مهعم دي زيهوخأو وه

 |ىبنيامم نيفصةم ةوىف ىرحامأم تدب ىرح ء هلعق م 15 نمهعمناكن ينامثع مدي هبلطلايلعع باسو

 | ثدداحأ هل اضفققدروو ءاردهمايدام ءإعجامهللاةبواعماسوهي اع ىلع لس لاو هنعمل

 هناكم رقتسان ام ئءلّتفاملذ مهنعىلاعت هلا ىذ رنامثعورعوركىلنالاريمأءمألوأ ناك .ةوخأ
 0 نحل هئبافاختسأو ىلعلم ةاملف كلذلءادأدابتجالءهجو 0 مر ىلءرمأل تعلو

 : نيململاهامد هيفقارت مظع تطخلاناىأر مث نسحلاهيلارا و قارعلا ىلا 5 راما
 | هبابفتفوع لا قأوةفاللادب واعمنمل_تقةنيدلملا ىلا عج رقممرايت ان واعمملارمالا لف |[
 قم اناك امد هر ةعيقح هقدلخ هنوأعمز اصوةءاجا ها مسقديلاو وتلا 03 ١ء

 ةقال |لانهلوق ة:ىدصا اهيل اراث ؟ابلغتمالىىرعلا ني ركل وأ ىكداقلا ءاضترا[كههجو هللا مرك ىلع

 ضلخقو دال - ىوهملع هللا لص لولو هأهرامالالانلوةب ناب اوصلانان ملء ةأم مف دنا

 هيب دعب ن حلا :دعةفالكلات اكو“ ءا5 كلذ لعم ذاع لا قأ :تواضوطءاك-لءنوكومم ةنسنونالث

 هع و ١ ذا عابتاةفالخلاوأ هلع 9 نمل !+خهنالىوغللاى :ءملا ةقاللا ل .ةورهشأةثس

 اك هن عىلاعت للاى انو نأ نييك لات ساتح هحييل اا يل

 وأو وانس حال_برع مزاح ىلأن بس دق هش نعى ويملأ و كوعس خ ءالصتمادنس ءىدمرتلا هاورث :د>ىفدرو

 مهو 2 لا نيرشملا:ريشدلادحأ ىث هرَقلا ىرهزلا فانمد ,عنيسيهو نب كلاموهو هنأ ةينك صاقو

 همي اع م ل بردا اك يذلا ناءحشلا نموهو مالسالا فامد قارأ نملوأ

 بقدلا قنةدونواموةنسنوع- وأن وةسوعط» هلو ني هو سج ةنست امانو هةرشعأا آو

 ءانبلا ( هلسيد 3 ”.االادح أ ىلءاعد اه) هلةوعد لك ىأ (هنو عد هزيأس .ينا) : هر وه ثمهعقانهو

 لاقةراحالا ىندمتباجتسالاولوهجأل

 ةثاماواكو راندة امعدراب لحجر
 ُنامثع ذأ واهود خاف 1

 فاابىدوأو ذخأ ن ميف
 ىمتناهللا ل دس قف سرؤ

 ىلاعت هنا ىذر هنا ىدرو

 هللال وسر كنعان هع

 لسوميل ءىلاعتهلاىلص
 »د راب هءاحةدصل| ىلع

 لاقو م-هرد فالآ

 لناك هللا لو سراب
 مسهرد ف الآ ةنامع

 ةعب 53 ىلرت طرقاف

 ةعدرأ ىلايعاتكسمأو |[
 لاس هي نشل

 كل هللا كزانإ-توديلد
 اميثو تيطعأ امبذ
 قفا ةلرانق. ىنكسأ
 ىأ (ةيواءللاعدو) هلام

 ا هلان)ن افعل نبا

 (ةفالذملا لانفدالبلا ىف

 وأ هلا ىفاوباصأىأ
 ذا دارأامق-ةوىل ع

 دعب فالح ىلءةقيلخ

 ةئالذتعةفال_ انا

 ةعسلا كد ادعي يما

 هبيلعهو_ةلرهثأ

 ةفالخلا مالسلاو هداصلا

 ْن ونالت 2 ىدعد

 كلذدعي كلهم ةنس

 ةال_صلا هن ل« مءاعددعسنبا ىوردةوةرامالا هءاوص لق هنا تأ ارم ةنيشس ءنابح نبا اذكوع- ىدن.:ىزمرتلاودجأءاور

 هذ هايلع غابدقو هبواعمسلغب نالاقماللاو ةالصلا «ءلعهناىور وباذولاهقوداللا ىفهنكمو بات كلاهملع هللا مال لاو

 (هلسي>: -االادح [ىلع) دعس يأ اعداسف هنو عددتلا سي < نا) هلاعدىأ(صاقوىفأن بادعلو)هتيراحا-1 تدل ءوللا قاب اورلا

 اعده بوجتسا» ةرهندح !مداذا ول بجتسام للا ظفاب الاس م مزاح ىلأ نبا يسق نع ينويبلاءاور رالوصرميذمرتلاءاور



 لج هاه هاه. ىف رافأن أك ناكنأمهللا لاو هن رد هيج وهلا مرك ىلءنملانالحر نأ ّممد ريغم ع مح صل ىقدن ورمتاوعد

 اخي هتبأرد ةافىوارلا لام نقلل هطر ءوهرقق ل طأو هرعلطأ مهلا ةدع» ىلأل عاعدهناى راخلاءاورام امو ه5 ىى>هطرحشق
 هللا لص ىبنأ اىأ( امدو) دعسة وعدهتباصانوتقمخ.مشل اوةيف هللا قي نهزسغ ىراوجلل ضرع هينبع ىلع دامجاح طقسا ريبك
 امهريغو هعناح ىف ىذمرتلاود أ مامالاهاور( رعىف هل مرح ىاف ل هجدابوأ ١١48 رمعب مالسالا زعب] لسوهيلعملاعت

 لاذ ر: ادا مدا دتلاعلا معلا - اعوذممهب رسعنيأن-ع
 هيد د 2. ع ةمدع دال 5 د كلا سيك نم تك ظ مالسالادبأمهللاهظفلو

 ءلاعداؤا دعب !بدتسا مهللا وهيلعىلاعت هللا ىلص ىمبنلا لاق ىذمرتلا لاقةباحالادا نعمل صأو ناو عا
 ناد»_.:ايلاقف قاعد سي :سناهللاعداهنالوسراءلاوادمسناهنعىلاءتهللاىذرداد#ملانعوأأ 2 0000

 كئاعدبالا ىوقأالفاف ىتمعطبيطب ناهنلا عدا لاسةفهتمعطبيط, ى>دحأءاعدبيحةسالوللا || حا ب
 ىف ةجرختاوعد ه!بيجأدتو:ر وئأمةرووتههتاوعدو ثدد_كادعسةمعاط بط أ مهللالاتف | شم.
 ىلاعتهللا ىدر رع نبا نعىذمرتلاهاور ثيدح ىف وهيل عىلاعتهللا ىلع (اعدو)هريغو عيدصلا ||" 0 0 و

 هللاىضر(رمحد) نيلجرلاد_> ا هرهظيوهرصني وهب وقيئىأمالسالازعبمتلاناب(مالسا ازد )امهنعأ| 55 32 2 تاس
 ناكو نييعتل ا ىلعالا هبيفدسرُتب واموتعاج وامه نم لع ناك امل( له+ىلأ وأ )هنعىلاعت
 هن زعاوىلاعتهللاءاده ناب( رعىف ها س حةساف) نيدلاراهظا نمنيمل لا نكئودر حملا لبق ةكماذه
 ١ لدقكهللا هنعلةمالا هذهنو ءرفماهنب ورع لهجىلالةواقشلا هات ةبسوةداعسلا هلت قيسفهنيد
 ْ اوناكم_مئالزي زعا ءادوهئالاو هلعأزع مال_سالازعددارهاوةرحفلا نمةيناثلاةذسلا قردب موارثاك

 | مهلاوهتعيىلاعت هللا ىذر ملسأ امل نيك رشملانءاقو + تدمل اد نعمت الص نورهظنال رع مالسا لبق زعأمللاةثثاع نع

 اردن هترح هوا>ةةرمع مالا ن اكهنع ىلاءت هنأ ىذردو ءسم نب | لاا زل وةبعك-لا دنع هعماوأ ص ى> باطلا نب رمعن مالسالا

 امهدحأ هدنعنيعتيملهنالل هج ىأ عمءاعدلا ىف ا لسوهيلعىلاعت هللا ىلصهكي رشتوةجرهتفال-و
 مالسالا زعأمهللا لاقفءاعدلاب رع ص خل سود ل عملات هّلا لص هنا قرط نمىور دةوامرماله'معبملوأ

 ذوغنوةماه_كاامبقسرفتا1هابنشاو رلانيي ع هو رمعنمالسالاددأمهللا باطلا نب رمعب

 نيرهعب نيدلادبأ
 زعأ ظفل ىقو باطلا
 هنالاقورم_عد مالسالا

 نيح.شثلا طرش ىلع

 رودنام اماوءهاحرخملو
 قثاللاناهتمماهلاو ىلاعت هلا نممالعأب هلي تال كلذ. اءدامهرتأ ىدعبال ث يح ةملكلا مخفوقة نم ة'ساالا ىلع

 دوعسمنبالاذ) ريسل |ىفةلصةمهمالسأ ةصق وهل برحتسا ىتح هررك وأ: 1: هئاعديهصخرعكلذي دحا,مالسالادب مهلا
 نأكف هنعىلاءتهللا ىذراض أ ةز جل ءفاكمعدلب ىفمهلتاةوكلذ رهظأ هنالأ 21 نس ورع انلرأم لاطأال لعيالفنيرمعلا

 مل-وهيلعىلاعت هللا ىلص هل عقوامم(و)ن اكمالارطاوخ ىف لد لام ناك امزاكدروهظلاءادتءاكلذ حد: ناكناو ىنمملاىف

 ضصءغىف سانااباصأ) هنعىلاعت هللا ىدر رع ن عمححصوك احلاو ىهيبلاهاورامهئاعدةباجا نم ليها حلو

 هلق ضيف نم هللا مويس ناس أنال(ءاعدلا رع هلأسفشطع) مو هيلع ىلا هللا ىلص هد زاغم 501 عفر 8 ذا

 ةراعهدساهيفو ِلسوه-.لعىلاسعت هلا ىل_صهئاعد بقءةباح-سترهظىأ (ةباحستءاحئأعدق) لكك اهو امه

 0 ا كر ةودد هلي وا هس راق مق دابق امادن لس لورا هيبتا ١ عر وأ نك ناو
 ليزي ىذلاءاملا ىهوموت> احمبتطعأ ىنعمهنيمضتل هلوعقم (م- متحاحإ) هاوقواهرطمعام نم هللاىدص ىبنااءانكف
 ىهءازغلاهذه ليقاهثاس ن ممهتح احءاض ةدهد راما نعت فكو تالا ىأ(تءاقأ مث) مهشل ء ل م 1

 ىزو# نباهرك ذاك هبكرهطلءامءامسلان مكمل علزني هلاغتالاة روسى هلوقباويلاراشملاردتازغ |”. ا
 نع ناخيشلاهاو رشد د_>ىف مل_سوه_يلع ىلاعت هللا ىلسص عدو همام ثددحلا قاسوءافولا ىف 1 مزه - 2 .٠ ١

 ه6 35 ع 50 2 1 »ا ى- ته ف . .آ دوعسم *'دأ "ع
 لوهجلل ءانيلاب (اوقسف) موهيقس ناهءلطوهئاعدىفىأ(ءاقثسالا ىف) هن عملاعت هللا ىكر سنأ 3+ را

 ىأ هن" الا قوتلق(رعملأذنم) نير هاقنمرهاظوأ ءامظ ءوءابوقأ ىأزب زععج(ةزعأانلزام)
 ناك هنعىلاعتهنلا ىذرهناف ني نموا ن مك عت نمو هناك بسح ىببنلا أ ايىلاعت هلوقهنا عاد :عزن ثيحةزعلاءذهىلا ةراشأ
 ىأ(ءاعدلارع هلأسف )ديد ىأ(شطع) ملسو هيلع ىلاعت هللا لص هناو غريس ى أ ( هيزاغم ض عب فس انلا باصأو ) نيعبرالا مست
 ةباحسلا تعشقاىأ ماللاوةز محلا حّتفب (تعلقأ مث) مهةيافكردق ىأ ب صنلاب (مهتاح مهتق فب احستءاجتاسنف) هاقستسالا

 لوعفلاةغيصد (اوةسف) سنأ نعناخيثلا اوراك ةذيدملا يفرينملا ىلعةعج موب ىأ(ءات تالا ىفاعدو) تلو



ر هذ)هقثك .ىأ(اءدق)هرينمىءوهوةيئاثلاةءجلا ىفمررض فيجن ث يح هترثكى أ( رطملاهيلااوكش م
 مدوداصلا حم ف.( ا

 ىلا ىف ةيئاعد ىنبلا ف هىريخ ها 118 (كهج وجافأ هدا ةىلاللاوو] هباحلا نممهبا مف ككنانئأاهحتفوءاحلا

 ا 0 3مل رطملاهيا | وكشمم)ر طب الا مادو هئاءدىقع ىلاعت هيا مهاقسىأ

 دام افاهممغ ف ثاكن اوءامسسلا توصى ءآ(اودصف]) ب با>سلاع هب : ورغم فك نابهلل (اعدف) هب

 ىلالاعدو 9 فذحولةثاو 9 و لص واهمضد ىو رو اومر5 00 وهوىزاحمهلاودصلا

 نينولد الدلا ىف قويملا» اورثيدحا اذ_ هوهتجرت تم دقت لو ىناحصلا ير نبثراحا( داق

 ا د د ءاوح هييسيط:أم ل“ : وشو ىوينذوشه و ءةدغبلا ءلا ارداو رفظلاحالؤلا (كهجو حافأ) هلوقب ءاعد

 2 هلو ةىاك تاذلا نعهبربعيدقو فو رعمهجولاو ذا معئلاوهوىورخأو ىنغو زعففا :اعلاو

 ىعمملقنو هنعىلاعتهللا ىضرتدأت ةىلالىأ( هل كرايمهللا) ٠ ءاركالاو لالمئاوذ كب رمجو قسو

 داحتا ارهاظرملاوةتيزدعب ونسعد“ ”تامهيدارملاو فو رعمرع « _ثلأو ء(هرش و .رع-ثىف) ةكرب !|

 ننس فاو هم ؛ نان ل_سوهيل عىل اعت هللا ىلص هلاعدف هندي عيجومتلجن ءللذب ىكوندبلاو

 هتوقو هتراضن ىف( ةنسةرش عس+ نياهن“ أك وهنس نيه مس نب اوهوتاف) هئاضءأ ع .جالماكم وقت

 | نيسجتو عب رأهنسةنيدللاب فوتو هل سو هيلعىلاعتهللا ىلصهئاعدةكرميهرعش بشنلو هندب ريغتي
 حال ةلابءز وف ىلع ديهمامتك ىو. :دهتقاخ مان ههركذامو ىو رخأوىؤيندح الغلا نأ مدقت لو

 ىلءرصتةااءاو زخ' الا ىطعت هنأ ىلع لدامهدح ا لجعفنارعأ ذم باطاذا مر ؟لانالىو رخالا

 ليقاكم ريغىلعلاددها ثم مولعمهنالاذه

 قداميف هللا نسحيس ع ىةماميف هللا ندحأ يك

 نس رع نب هللا دمع نين امح لو سدق وهو ىدعحجلا( ةغدانلل) مل_وهيلعىلاعت هللاىل_-ص(لاقو)

 وهو اذهه.دارب قاطأ اذاهنزكاوىفاس :ذلا ةغد انلاك ءريغ هغد أ :اابسقا نمءارعشلا فو رم نزوبس دع

 ةثامل.ةونيعبرأو نيس امل. ةوهذزنمنامعو نيشئام ساعهنا ل: ةنب رمعملان يمرض ادحأ

 ىلص ىنلاحدمو م :دح دل نب ني قد هاجرخأو لهو هيلعهللا ىلص يبا انعمتجاو أب [كة:-نب رشعو

 لسوميلعمللا ىل_ص هيد. نيياهد .:أةغالبلاةنامف تدبةئامو ى هو ؛ارلا هتديصةيإ_وميلعمتلا

 اهيفهلوق غلبا لو ف نصللا» .رذامبهلاعدذ

 ارهظمكالذ فوفو رئئاناو 5 انوانسواندممءامسلااذغلب

 هلوقملسو هيلع ىلاعت هللا ىلصهدشنأ 1 مث ىلع 1 اءاشنا معن لاو ةنجلا ىلا لاقى ابأ اب ني ىلا لاق
 اردك نا هوقص ىمحترداوب 3 هلنكي ملاذا ٍلعىف ريخالو

 اردصأ م الادر وأاماذا يلح د هل نك ملاذا ل هج ىفريخالو

 هسع فان نوكسو هلوأ مذد لاف هنناى خشن الى < وروأ اهلنا ضضفيال) لو هيلعىلاعتهللا ىلص هالاق

 برعلا لوةنحيصقلا حرش ىف ىقو زرملالاةىلعي ىلع اك ىذنأ عراضمة دك اساراهيلي داضلا رسكو
 برعلا صد و رسكلاهانعمو ضاهر دصموهافهّنناضضش» الهلءاعدلا قو هاما ضن هياعءاعدلا ف

 هأوقك اًدهونانسالا نمايلاخءاضف لعمال ىأ ةلاؤميزا ىضذياللوق#

 كح .فيعح ىلع ىلاعل !ىلعونانسالا نمهيفاعزاحم مقلالوالا ىلعف 03 ىمتنا ادايءاؤىفرعلا كرتدق ه

هثاعدةكرمب ؛(نسهلش طق-اخإ ةمال_ءك ةةااملل ءافاوهنارقأ قاقى ًارعشلا ىف غبن هنالدا بقل ةغبانلاو
 

 نالافن لاى ف صةنن لا ةدايزاولاةدقوةفورعملا نانسالاّةدحاو نسلاو هلو هيل ءىلاعت هللا ىلص

 (ارخ“ سانلانسح أن اكف) روك ذم اةغبانلا ثيدحمل (هباو ,ىفو) نانسالادحاوىفاثلاورمعلا لوالا
 سستم سس سسك ل لا ا تا ا ل مي اا

 مهللا) رقظوز انو قب :ىأ
 هدامقىلالك أ هأ كرا

 نيعلاحتفب (هرعشف)
 ( هرشب 8 ( نكي 5

 رهاظ ىأ ناشدمفب

 رمعس ىدح دج
 ىأ(تاف)نينسحأ

 تءاو-هو) ةهداتقوأ

 01 'احةلج (ةذسنيعبس

 نباهناكو) هلوقاذكو

 نيتنح 02 رمشع س#

 رسكو ةمجعملانيشكلا

 ىأ (لاقو) ىييبلا اور
 هال_صلاهياع ىلا

 ىأ(ةغباتلل) مالسلاو
 نس سدقهمسأ وىدعجلا

 هيكمل تيتو يانكم

 ةيدئاستءدسنا ناع
 ( هللا ضضغب الإ ةيئارلا
 همحعتم ا داضلا مدد

 لغةيناثلا رس رلوالا

 ىلع اهمض و ة.هانالز ا

 ىأ خاب ىهو ةينانالنا

 رسكيال ل_يقو طقإال
 فرفور سك صك نم
 ةلاف هللا صفنالىكو رو

 ءالاوهوءاضفلانم

 كاف هّنلا ل-هدال ىأ
 (كاف)هيفنانساالءاضف

 نانساوأ كنانسا ىأ

 نيزاهلادح رابتعابب
 لّدساو ىلاعت هلوقك

 هب رقلا

 نباوىمبلاهاور( نس
 كلبي يي( بيبي |سس|(حسيييبسس ا ا(-إ--إ-----]-](للل-لبل

 (ناكفدي اورىفو)ةقبال |تايبالادثنأف كافهنناض ضف: اللاقفةح دمىناهللالوسر ايلاف سابعل اهعنعءإثمىورو ةماسأىلأ

 هلوةموعلوالا ديول و .ناذسالا نممدغتاموه لو ةوادس ىأ ةمجوملانيغلا نوكسو ةثلثمل عاف, (ارغث سانلا نسحأ) ةغبانلا أ



 ةئسزيلا وك ة!امشاع ل يقن(اذه نمرثكأ ليقو) يرش ءوةثام ا اوه (ةلامو نير شع شاعو ىرخأ ل تن كل ؛نسدل تاع ساذاَ)

 ىو لك اذ -داخم نب ود هل جرخأ وره لا نما مايأ ىلا قد ورق" ها ١ 2 ٍ.اهاحما فناكوةنسنيعرأو نسسئتاملءقو

 10 لكالاةب هريغةعاجءارعشلا

 اثرا ااا

 أنوانسو

 كلذقوف 2- رتلاناو

 ارهظم

 ىليلانأاب نأ ىلا لات

 لاقفةنملا تلكم

 لاوو هلباءاشنا مين

 هلوق ل يقو ثد دحلا

 هلا نافذ فاو

 نا هوق ص ىمتتر داوب

 ١ ردك

 ملاذا ل-وجقريخالو
 هلك

 رمالا در وأ ماذا نأ
 ارالصأ

 هللا ىلص هللا لوسر لاقو
 تدجأ لسوهيلع ىلاعت
 اعدو)ن سهل تطةسالف

 هاوراك (ساس.عنءال
 ههقثمهللا) زاخيشلا

 همساءىأ (ندلاؤ
 نيدلارعأ ىف هيلا با حام

 ةح_هاولار و_هالانم

 هملعو) نيدتجلأ
 لي وأتى (ليوأتلا
 ل نمة:لاوبامكلا

 عج راذااذكىلالووثي
 فرص هندي راودلا

 ليلدلءرهاظ نع ظفللا
 هلاحّنعف هرضامهالول

 سا.ع نس اىأ(ىمسف)

 اا جتفب (رب ريما هل) ملسو هيلع ىلا عت هللا لصهئاعدذعب ىألادلا مقد (دعب)

 اركئأرملالديرحبلاة+فقودار 1اءاداىف ابلاغ هلعتلوازادادملاوهو هبىمساهلاعوهو ةمالارعح ىأرسكنو

 هلوق ليقف هلءاعدلا بد سف فام +اودارملاو ه3 ىتاطأ اذاوةعد اذ داامهتم

 حبحب 5-0-9

 مال ءلا ارغنالاةنوونانسالا ع نممد- 2 امو هول مهمءأ ارودن ل نحر تس هلاظ كاط

 اذا) ١ وعما وتو هاارا حصن و معلا ىلعر ةّماا ىاط ١ وهأندملا !ديدشأب رغب :اوةئاماادبد دب

 نهر 21 قوة امونيرشعشاعو) نانسالا مخول تالا كم( ىرتأ هلت اردن نس هل تطقس

 هأ وكم ءاءهرلا ىبص هئاعدنال نينأعو نيتئام ل .ةونيعبرأونيتئام ل. ةونيعدرأو ةثام لية( اذه

 هيقهنوءدةباحأ كل كا تر[ ك1 دوقمعلا لافت أع اعدلا نمض“ 1 ةنانسا طق تال نان

 ْ ءامطالا معزي ٠ و نم رشعو ةثام ىل عام لاغدي زب الدازامو نيعمسلاو نم“ ىلا نييامةمالاذهراسعأر ثكأو

 00 نيرمعملا ياثك ىف مصالا اص ةّثسا يك كلذ ىلعمهذظه.دازدقو وىي.طاارمعلاهنأ

 ءار «ثلا حدمناىلءلديام ث.دحلا ىفوهتج رتؤل_دغموهاك هيد مقاوفل:+خاد_ةوىسرافلا

 ةديصقوةنسلوقلان مليح وءاعدبوأ زن احوةيطعن مه>دمن1ناس> الا ناوهو ركمريغ فارع هلال

 | الكل رو[ كلاطألا فو الولومستك نضع قاهما متي رجح نءااهاورة غليولي وطوذهةغبانتلا

 وهسابع ناو ناخيسلاءاو رجس ثيد_هيف( سابع نبال) لسو هيل عىلاعت هللا لص (اعدو)
 مهللا او هم ؛رئاسن ود هل ةيلغلاباماعراص ىت>- هيلع بلغ تا طم ا دبع: رب سد .علانهّنلا دمع

 قال صوتا هقفلا تغارلا لاتعمل و همهف ىأدرن 1ىلالث وألا فأر دقملومهء(نيدلا ف

 ماكحالابلعلاهقفلاو نوهقغيالموق مهاب كلذ كاشيلاو اعلا نصار هندسه دلعي تثاغ 2ع

 ىلاع: لاتأك هب ص خيش ه- يلط|ذاةقفتو هةموو ةظوموقى يا د اهتفلا قة ا

 ى-ءمزايب .رمسغتلالا ةيقاممدب قرش .دقوريسفتلا ىأ( لب وام أّمااهملعو ) ىسمتنانيدلاىفاو يةفممل

 هيضخقتاعهنأيب لد وأتلاوةناجضلا ايك وأ سو هيلع ىلا عتهللا لص ل |نءروت اموهاسعنآر هلا

 در وهث ع وج رلا عضول لئوملاه-نمو لدالا ىلا عوج رلا ىععلوالا نمليعفتوهوةيبرعلادعاوت

 هلوقك لعفلاو شاالا ل وأتلعنامو ىلاعت هلوعك لعلافالعفوآ ناك اما عهنمةدا رملا هياغلا ىلا |

 هلوقوهنمهدوصقملاهّثإ ءاعناس أ هل وأتى, مويىلاعت هأودو 2 ل وأتيبلا مولي ىونلاو 2

 هللا ل هاؤاعدفةرخ" الا ىفابا ؟ناحأ ليقو ةجحرتو ىندعم نسحأ ىبعع ذل وأ :نسحاو ريخ كال ذ

 هءاعددّرنا ناحأةهمالك ىفاعم ىلع فوق ةولل هند ع: 0 اوهيدم.للا ةعب رش هاا ءنياهولع ناب سو هياعىلا-عت

 هياعيلاءتهلا ىل_دهئاعددعب ىأ ًامضلا ىلعءانباب(دعب ىمسفا) كلذ ىؤهماع سان ||لوعم ناك ى>

 ا ملاعلا ها :عموأهح" فوءاملا رسكب وهو ىم «لوعفم(ربحل ا) إو هيلع ىلاعتهّنلا ىل هديومدعب وأ هلو

 ءاانجىأ هرهسو هريخ بهذه هو نسحت سمار رالارعما عم ل ص اوةد تمر" آىقسىذلان هدملا

 نياوىفوت ٍلسوهلعىلاعت هللا لسد ىننلا نالكلذب هنومسس سانلا رئاسوهءاحدلا ناك ىأهؤاهب 0
 ذاايزاجرت(نآر ةلاناجرتو)ه دقق التخالعةيسرمف نسوا م هال وأ شعم |سامع

 ىلءناجرتلا قلطي هناك ءاناسار يسقي نموهو ملا مضو وأ حتفب ونارقعزك حتفلاوناو 3

 ريح هنوك نافرمسذلا و فلل هش ىاعت هللا هجر فندملا مالك ىقوزخأ تافالطا ةجرتللو مالاكلا غلمي نم

 قاسوفا اص: .ةأعدوريتسفتلاو ليوأتلا لعار ظانرآ ارغلاناجرتهنوكو نيدلا ىفههقف هلوقلرظانةءالا

 هيلع

 نجرو)
 ةغانم هلق ىأمالاكلامجرتي نملصالا فناسجرئااوهربعموهرسةمىأ اهىح“ :ى كولا جم دوما دوءاثلا مق 4 :(نآر لإ

 ناسللرمسعملاناةبمر ونارفعز وناوفنعك نأجرتلا سوماةلا قو ىرخأ ةغلىلا



 قمدي نأعباملا ن ملك عصول اا" ةقفص ىمسوهعباس“ ىأ (هنيميةقْعص ىف ةكربلاب) بلاط ىنأ نيا ىأ( ر شعج نب هللا ذبلاعدو)

 اخ)ةداعوافرعرخ" الادب 1 نهج مص ةبصع دمع سس سس ص سس ص مج يعمم 0 ع ع مع همم م مع ١ يعش مص ده عل هع ١ اص جوع مع دع ل دس

 (هيف ب رالي ثىرتشا هيلعمحلاه'هقلاىلص ىقالاتهناهنءىوراماهنمةح ص قرط ن مىوروارارمةو ساب <نبالإ-وميلعا
 نب ور نع ىويبلا» اور هر ىلا مهللا لاق ساء نيااولاةفاذه عذص ن ملا |ةؤهررهطت ,ءامىأءوضو ه|إتعذوفءاللا سو
 (دادقللاعدوإ ثد و دنعناكو كلذلرداقءأملا ماط | جات هنابهملعل هثاك ذىلع لدي هنا هلعفا ءاعرلاةمسانمرشملا نم! لاق
 ةكربلاب) دوسالا نبا 0 املءدزوباتكلاهملعةنأور ىقوهعذدا«ملسوهياءىلاعت هلل ىلص ه!ةريخ ا ىهوال ا ها
 - ىو( ناكف هل نملو ءأوهذصل همض ل سوه ءاع ىلاعت نبأ ىلص هن ,|هراور قودع“ < ىلءةشب رشلا دب مضوواههفو

 (رئارغ) هدة رسأ < راكواهماياوبرعلاراعشأو ضن ارغلاوهةقلاب سانلا- ءأغ ناك ودوعسْئانآر ةلاناجرتب

 ارش عجن فلا حيف, || وه يلعيلانهقلا لص هئاعدتكرب كلذ لكهنملع.دنعدجوالائذ نعلأ الناكف هنا
 قلاوح ىهورسكلاب لأ :١ * + (رقعج ني هللا دبع ) ثد رحب ورع نع قيمملا اورشث .ذحق مل -وعياعملا * : هللا لص( اعدو)
 قييبلاءاور(لاملانم) هنعىورو سس :أ وأن يعست ةنسىفونو ةشد ايدلو ىلا ىف ذه ى هثشاههنادع .هقسلطملا دبع نسلط
 هءاض نءلئالدلا دولار ع ,ةاىت>سانلاى + نأ نمه دلو هللا دمع ناكو نيحاناوذرأي طااو ةرقعج وةدعثيداحأ
 (هلثعاعدو) ريب ,زلاتنب ىدسو لل ارثوهعيب ىف ىأ(ه :ي؟ةةفصف)ءامنلاوةدايزلاىأ (ةكر ريلاب)ءاح_بلا ب ىلطتو
 نمدادقللاعداملثعىأ || رك ذو توصرديلابرضةقفصااورخ "الادب هديمهدحأقفصناو ءبامتاذااوناك مهنالةقُك د كلذ
 ىلأ نبا ةورهأ) ةكرع !| ةدئافو اكن رهيفدجو ىأ(هيف< رالاأ. شىرتئااخإ)انمد .:اهبءاطعلاوذخالا ىقرثك الا نالْيميلا
 ىندملا نيالاق(دعحلا [أدوسالا ني(دادقلل) معنوبأو لئالدلا ىف ىويملاهاور ثدد_>ىف ل توه يلع ىلا هت هللا ىل ص (اعدو)
 7 هيقلاةنمامخأ قىقونروهممىنادكو هوهرج> ىف ىلرت هنالدو سالا نب اب رهتشاهنا أت وةملعت ع :نِب ورع نياوهدادقملاو

 ةكرعب :(لاملانمرث ارغمدنعناكف )هلام ف ةدايزلا ىل(ةكرجلاب) هنعىلا-عتهنلا ىضر نامشع ةفالسخ

 وهو ىهتناد_ءحلا ىأ ىرهو 4 !لاقوةفورعمىل هوةمدعملانيغلا رسمك ةرارغ عدي ص رئارغلاو هل سو هيلع هللا ىلصهئاعد

 هثيدحور وهثمىناحك هة>احع ءاضقلامويداد_ةملاج رخدادقملاةج وز ىهوربب ا تعش تاع رعماهنظأ
 ىراخبلا ءاوراذه اهبءاغ رشعةعمس غاب ىدارام :دارانيدج رد لزن لوران دنهرحح نمد دوخحج رخسلا> وهامابق

 هاوراك ةورعىأ(لاق) || كعب ىذلاواللاةرجحل ا ىف ءادب تاخدأ هل لاةةوريك ءربخأ و ل سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنللدادالا
 (موقأت نكد ئاف)دجأ دا :ارى>اهرج آىنفافةءابضتااةابيفكهتلا كراك ي لعاب نناىددت ةقدص اة ىلا

 ةحسن ىقاكفنأ ىأ ىراخملاهاور ثن :د_>ىف هريغودادقلل ىعدام ل-* «ىأ(هل- ةاع»و) ىمتن اداد- ملا تدب ىف فقرولا

 مض (ةسانكلاب) ىلأ ني ةورعل يقف هيفات+خاو ىدزالا ليقو قرابل (دعحجلا ىلأ :بةورعل) د: ىدجأو ىنطقرادلاو

 قوسوأ ع مؤ مفاكلا اومسنك قفراب هالاقي لد: ءاولزندزالا ن نمنطب قرايودجأوةتسلا هلجج رخأروهشم ىناتو هودعجلا

 رسال ردقم م.ةباوج(تنك دةلفإةورع(لاق)ةفوكل اءاضتق :رعءالووأط خد ةفدعلا :ءالاة نم ليقدل
 مهرودتاسانك هيف .|| زو< هنا ل يقو ةفوكلاب روهممقو ءلاماعءتراص مَةءامقلا |دانعم فاكملا مضن(ةسانكلابموقأ)

 ىأ (مجرأ اف) نمدوءأىأ(عجرأاغ)ديعب وهويللثقتادكلادعش ريقح مأةع موقأ ىأ همةيةح هردارب نأ

 (حيرأ ىتح) 0 ُْث ؛دحىفىأ(هيفىراخبلا لاهو ) هدرتشب و4عمن .ام(اغلأنيعب دأ+< رأى >) هيف ةىذلا لا

 م 1 هماع ىلاعت هللا ىل هن اعدةكربب ( 4. م رب ارغاا ىرتشاول هنعىلاعت هللا ى 2 رهدرع(ناك-ؤ) ) ةورع

 1 نيد ل نو -وهمجعملا نيغلا حم ةب(اضي|ةدقرغلا) روك ذملاةورع شي دح ل ثم أ اذهل هىرو) مو
 بح عخبال0 هيوهاضعلاو جسوعلا ى حتتلا لود ه.فورعمرحوهودقرغلاةدحاو:لوههملادوفاةوةلمهملا ءارلا

 هلتدنو) هنب هن ءىور بديشابأ ىمحسن اكد - 5 ارغوهن , للا لأ ري_ةموهودقرغلا ع- 7 هب ىمس

 الا تدرشو ترغ نينجا ءولالادلاديدكنونونلا عتفب ضامدنوإ موه.لعمتلال هيرب ضل( ةقان

 الئمىأ(ب 2 3 "ا اهودو لب الاب ص ةخاذهوا هدادنا - نءددر نا هانعهللدأو اهارئالفهرظنن ءتباغىتح |

 و 7# جلجبلل

 دي نر( + < دلا لاق (اضيأ) ةنك اسءارفةمجعم نيغب (دقرغل )4 ةكربلابع ءاعدلاىأ(اذه ( ثافث 5 (
 مالكل ارهاظوهام ىلع مالسلاوةالصلا هيلع ىنلا ىأ (اعدفةقان)دق رغل أ( هل):د م ىلع هذوترفن ىأ لا ذديدشتو



 ىلا عطس مث ضرالا ىفري دس ف صاع حي ررمسكلابراصعالاوةناضالاب( ع رراصعأ)اهبهءاجف و ةديحض ةخسن ىفو (اهبءاجف)
 | 2 |بلشِهي © سل _ سس ل _ ص قا بباب دومعلاكارب ده م داع

 || راصعالا ىأ(اهدر ىتح) 2 رةإاوهمفورد# ؟رادعالا )خ رراصعأ اهبءاخل) مهضعب همقروت امك هدقرغأ هأرج مت ص سد اول >رلادن
 ءىأ(هءلعاةئانلا

 تيدا اذهو !سوهيأ ءىلا عت هللا لص ىدنل ىلع ىأ (هيلع) راصعالا (اهدر ىن ١> هلوالادار رملا : : ىأ(هب 3
 ىلأ مالاعدو) قلاع رد

 هاوراك هادهان ىأ( ةربره

 (تمللف) غو كم
 توءدلاوةرب رهىلأ نعق

 ىهو مالسالا ىلا امون ىبأ
 6 مث دعمت تك ره

 هللا ىلص هللأ كو

 هرك أام سوهيل عىلاعت

 ىل_صهللال وسرت دداف

 ان وم سوهن اعىلاعت هللا

 هنبالوتشرا,ت اقف بأ
 ىنأ مآ ىد م نأهللا 3
 م-هللا لاسةف ةريره
 هر ر_هىنأ مأىدها

 | مشل تح ردكم

 املق مال 1 دلع هيوعدل

 وهاذاؤبابلا ىلا ت ترك

 اءأ تعمد ف كاع
 لانعك يدخل 5 لع

 ةرب ر_هابأاب كس كم
 1 هددصخ تءعوسو

 تالعواهع ردو

 اتت عا ندع
 نأ دهشإت لاق مثِبايلا

 نأ ده_ثأوهنلاالا هلاال
 هلو_برودهدس عاد
 هللا ل و_برىلاتعجرو
 سو هراعىلاعت هللا ىلص

 حرسفقلا نمىبأانأو

 اري لاقوهللا 2

 (ىك ناىل_ءلاعدو)

 ىأ ل وعفا ا ةعيصد

 ذد(ر ةلاورحلا) ظفح

 فيصلا قو فيصل بايثءا:ثلاىف رسلي ) ىلع ىأ(ناكف) امهرش ىأهديدشوأ دربلارس ع :واهحدكو فاقلا

 قييبلاو هجام نياهاور ثني دل اولاوحالا ىنالثعْا عمىأ (دربالورح) ءءوسالو ىورب وهثيسبالو ىوري و (هبيصيرالو ءاتشلا باهت

 ب فدع تاذاء امري مي رليت ةوعداو ِهاوْرْلا ىه ودوعاجل" اك ءامسلا ىلا عفت 7 زارا. عريش ةديدش

 ! طه نم سيلومانلةمرهاظلاوهيلعاو هيرو عكا .الورو انا علو رع

 هتقانتناكو مهتذافةدب دش راهيقت.>اهاهنال قا ططملا ى ىبهوزغف عتوامديدحماح رشلا ىفاكاضيإأ

 ْنيةءافروهوراقك. ا نم ميادعتو1تيهاسلا 1و بت لم نال اكفالبل تاّض مل سوهياع هللا ىلص

 هلاقامعمرمخ أولد ريح ءانأف هقانناكممل_هدالوهو ب يغلا لع هناد<ل مءربأ نية فان آلا صعبلا و دنيز

 هياعفقو ف :صملا لعلفهيلعةقانلا تدر <رلا نااهيق رسدلذاةصقلاوخ 000 ةأنإ الكت

 (ةرب ر هىلأ مالإا عددنا هيف مءاور ثيدحف وهب اعشاىل < (اعدو) خب رلاةوهقدجوا الو طن

 تزاحو مالسإ لا هللا | هاد هو ( (تملساف)5 رشم تناكو مالسإلال هللا ااهيدهي ناباه-ممعىلاعت هللا ى در

 ف .مصاهوتأولا اوكشد نبا ه هرك ذاك سودنيثرملا نب حيدصتذب ةميهأ اهه-ساو ةمدعلا قرش

 ةرب ره وبأامآو ةداغلادسأ ىف ريثالا نيانيلوقلا ك>وةنوميماهمسا ليقوءاقلاب عيقص لي ةوةدحوللاب
 مالسالل اهاعدق اهمال | ىلع اصيب رح هسة عهللاىو طرناكو ه4 ا أ|مدقتدقف

 000 ا :ك ىفاهالاقو ى.دب وهو هاناف سو ءيلعمللا ىلص يذلا ىف هركيامه .«مسأق
 امثدشم جرف ةرب رهىلأ مأدهامهللا لاقفا يدينا هللا عداف هركأ امك يق .ةىدعهت ساو مودأ| اوعدق

 هرب رهابأ انك اكمتلاَقؤ همادقأ فكدةتعمسس املا ىنأامأذ _ سي 4 هلع ىلا عت هلنا ىلص هثاعدب

 ىنآةرب رهأبأ ا تلاقىل-تدام اف بابلا هلت حقو كر 1 1 ا ا ا عمق

 لاقواح رذسوهيلعملا .تهللا ىلصدننال وسراجلا عج رقهللال وسر ادهن أ ده أوهللالا هلاال زا دهشأ
 هللا لوسر ايلا ع3 ىلا عت هللادم مالسالا ىأ ىلا ءنهشاىدهو كت وعدت ذم>[دَةق هللا 0 وسرأب 2

 ىلاهمأواذه كدبعسم>م-هالالاةق انيلامهح و ني:موثاا.دابعىلا ىأوانأ بك نأ هللا عدأ

 ىلص(اعدو) هلثالد ف قويبلاو سم هركذ رك ذاك همحأ الا هارب / وأ د>أهن غمسا الن اك ةاء 2 مهمبحو كما

 ىدر ىلع لصتم حمد دن_بةجام نباو قيم 5 اور ثيد_-ىف بلاط ىنأن ب ا ىل اش

 امهملاىأ(رقلاورلا) .ل_ضغب ىلأ عت هللا 4 فك نآىألوهحل ءانملا (وكنا) ه-:ءىلاعت هللا

 سوشلاو 2 نمءاوهأل ضرعت ةنو+تةرار 2 اودربلادضوهو نيةلمهأ ا ءارلا اديدشت وءاخا عاقب وهو

 دريااوه ءارلادبد_ُثنو فاعلا مضد رهلاو ءومحنلاورا 0 دكا نم نابل مارك اماوتمو هرانلاو

 اهدةةزوحيق هقاق شخ ءأ 0 .دمو نبا ودار اارهو ف وصلا ةرارخ رولا ص عع 1: ثاادرعب ص و

 يل هك 50 ر2اونوكسلاىذت ةيدربد اا نالر ارقلا نمول_صأوجاودزالال انه

 | ةلتغلا] يقرا (سلب ()هلقوبياع لاق هللا ىلص هئاعدد عن ءىلاع'هللاىذر ىلع( ناكف)

 وحلا تاب رمغملا ىهو (ءاحشا بايت فيصلا نمز(ىفو)د->اولا صيمقلاك ةفيفلا(ىيصلا
 صا هنا ”كلذراهطادصقي : وامهملاىأ(دربالورح) ربك ودحال ىأ(همسضيالو) ةئيخشل ١ نايشلاو

 اان حال بصلاة دور شمالك دانا اء ىلاسعت هللا لص هئاعد]هربغ هيغل اراب

 ةياصأ ال رييخ هال وهياعىلاعت هللا فص ؤاعدناكوىلوالا قد ر طلاب رمغفءأ“ لال صفدرب ةدشالَو

 ني+ءاو ثلا ءابقلا ارح ىف سداي هنعيىلاعت هللا ىذر ىلع ناك ىو ا ىلأن با نجزلادبعلاةديددمراوب

 اة | ةوعرتس لا سالو فيل رو شد هتفلادربل و رك رار كاالو

 لات لاف اة بهدي ىلع ع تنل ص<عفرع مركب ءايأرع_مخموتةنارلاىل امعأ مل سوه -ياعهللا ىل-ص

 نيطءال

 ع ااا



 ىم 2 1هىأ(دعتعجافتلاه)اذ.دئاعودىأ (اهعي الز اهتنباةمطائااعدو

 قاعد_5 هنن ىلعرمسخ هربا عاقب هلوسرو هللا. و هاو ترو هللا بحال حج رمويلاهبارلا يطال

 تدجواخدرعلاورحا هفك امهللالاقك و هيا ءىلاهت هربا ىلص هل هنو. دمر ىف ناكوهدارلا ىناطعإو

 وح وودمرلا نمْنإك ه_:ءىلاسعت هللا ىذرهملات نا عمدربلا ورح عرب هلاعدامعاو كاذدع املأ ام

 عقدي هلاعدقرحلا نم هل لص> ىذلا مدل ةدايز نم ناك دمر نا لع ملسو هيا عىلاعت هلبأ ىل_ هنالزيعلا
 «ءاسالا نم«يس ىور ومد_طمدعد هتوقل هاذا ام رةهدص هنالدربلا مود «لعداز وك لذ سدس

 ىذرأ هتنبأ# مطاعل] !سوهءاعىلاعت هللا لص (اعدو) د> او ىنعملاوهبنصت هلوقلديءوكل ا نءءءوسنو

 ناز لان !ةخسن ىنواعدلو ءفم(هللا)نيصح نينار ع نع ويلا ءاور ثي دح ىف ام عملا عملا
 اذ)ابعيلاعتهّللاىذرةوطان(تلاق) هلك أوماعطلا كرتو عوج نمةملأ ماهل عحالز ا ىأ ( اهعيصال
 هسعم تنك نم_-صح نينا رع لاو همك رب وءثاعددعب ىأرضلا ىلع ىن.م( دعب ماكل ريمضد ( تعج

 ع وهلا نماههح وره صاذقوابيلا رظذف هدب نيب غتو وةمطاقتاءقافمل_وه_ىلع ىلاعت هبا ىلص

 نار_-علاتد_# تنبةمطافعفراةعيضولا عئارو هع اغا ع.ُثم مهالا لاقو اهر دص ىل عملي عطوف

 ركذام دعب ىويبلالاتنارعابدعبتعجامىل تلاةفاهتئج مث هنرفص تمهذورجادقواههجوتيأرف

 اهيا لع نعدرللاور ىلا عوددعبا مع عوملا عفدرك ذوباج هنآ ورن لبق ناكاذه ثيدحلا

 قيبلاودنسسالب ىدسا نياءاور ث د دح ىف ل_بوهيم عىل اعت هللا لص( هلأسو) قالا ةبسانملا نم
 ةحوتةملاءاقلاوودد_كملاو[م-هملاءاطلا د( ورع ليقطلا) ىاك-!| ىب رط نهرب رح:؟اوهنع

 ىدزالا ماس ة-بلعُ نب صاعلا نب يرطب ورع نب لوقءريغصتكم اللاوةيتحتلا ءانثملا نوكسو

 هرشع ىتذثاةنسلوالا عبر ىفتناكاهتعقونامدقتوةماميلاةعقو ىف لةةورونلاوذ لاقي و ىسودلا
 نموهو هع ىلاعتهنلاىذررعةفالخىف كو مريلا ماعف لبقو هنعىلاعت هللا ىضر ركب ىنأ ةفالتىف
 ور-عنبةز-جورش نبدامعو ةزموحلا ذب ريضح نيديسأ ةء-مهو رولا باص أن مو ةباهتلارابك
 م-ْمملكلو مممعىلاعتهللاىذر ىلع ني نس لاو اذه ل فطلاو أ كنامعنلا نيةداتقو ىملسالا
 هعم نوكس ةزجعم لسوهيلعملاعت هللا ىلص هلأ سىأ ل أس لوعغم(هموقل هنآ اهلحم ىقةروك ذمةصق

 لاقف اهلعاعدنا سودتك!هاولاةفاويلءعدافتبأو تصءدقاسودنا هللالوسراب لاقفهوعيطن

 نا ملسو « يلع ىلا عت هللا ىلع هنم ل فطا |باطقءئاعدةكرم. مهيد بيسىلاعت هللا نأ هفاسوددهأ مهللا

 هللا ىذرهقد_صلهنآن وكي اروزهعم لعجاىأ ل ةطالريمضلا( هلرونمهللا لاقف) اهباو دو هدآمهي رب
 روهظلاو عافترالا 8 وطسا |ىنعم لصأو عطاسر ونهينيعنييرهظى أ (هينيعزمبر ون هل طفق) هنع

 ىبوق نم (فاخأى ناب راب ) هينيعزمبىذلا رودلاكلذب ملءال ل يفطلاىأ(لاقف) انهدارملاوهو

 مالوةثاثملانوكسو ملا مضل ثءاذهوأو هىأردقمأد تمر (:لةماولو قي نا) رونلا كلذاوأراذا
 هوغو ه-جولادبو ف وءاضءالا ضعب عطقب ةياصالا ةةاخلا رييغتوةبوقعلاو ل.ك_::لاو هوءاهأهدعب
 ههضم حدقو همسصن مهضعد زو+وءو#ه صرب هنامهولاراعوودعب نا ىذ+ىأانهدارملاو هاذهو

 ىلاعت هللا ىلا ثا ىأ(هطو-فرطيىلا)ر ونلا كلذ( لوح ف) ها ىعادال_ةاك_:وهو اهرسكو
 طل | ىنهءلدالاىف طوساوهعمناك طوسىلاهيؤ.ءنيب نمرونلا كلذ للةمتا هيلا عرمضتو ءقا تاه

 (ةماظالاةلءللا فءىذب)ه-طوسىأ(ناكف) فورعمو هوهوةودلج ن «برضلا دعيأم هن ىمسف

 ةملظملا لديءاملظلا ىو روككلذلر ونلا باص أ( رونلا اذ) ل_يفطلا(ىمسف) حاب_كملاو عمشلك

 مةيقوفهانثمو ةلمهمداصد هيوص ىورلاق هناهنمير غأو مهذعد هم هونك اذه نم هى لاكشاالو

 نع قويبلاهاورادبآءاعدلا كلذ
 (هلأسو)نيص>نينارعإإ

 ىلاعتهنلا لص ىلا ىأ

 ةخ_سن ىاكل_-بوعيلع
 ىأريغصتلاب( ليقطلا)

 وهوةخسن ىفاكورعنبا
 ىدزالا فد رسط نبأ

 ةماميلامون لق ىمودلا

 ىقاعاطماقب ٍُش ناكو

 نءدانّرلا وأ ىورهموق

 هرب رهىلأن ع جرعالا
 ليقطلال او امللاق هنأ

 هللا ىل_ص ىنللورعنبا

 نام_ىوه- لع ىلاعت

 تلع بلغ دقاسود

 هللا عدانأبرلاو زل
 سودتكاهانلق موءاع

 مالا هيلعلاو ىتح

 (هنآ لاس وددهأ مهلا

 ةماركن وكن ةءالعىأ
 مهد_نع ىأ (هموقل)

 (عطسف هارون مهللا لاقت )
 نييرونهل) عاورهطظىأ
 قاعاىفابرايلافةيذيع
 ممملا مضت ( هلة ءاولوةينأ

 نوكسورمسكيو افيو
 ةبوتعو ليكنت ىأةثلثملا

 ىل- قو ةعوفرت ىهو

 لقتناو ؤاعدبيجتاف
 فرد طيلا)رونلاكلذ

 ىئذي ناك_ةهطوس

 (رونلااذىمسف)ءاملظلا

 ىلع ىنبا نينا
 دامعو ريصح نيديسأو

 4 ّ ا ا ا و خا

 يىلصهللالوسرأ نيدذب جوزت هنالراهثعبقلوهف نيرونلاوذاماو كاذب ىمس لك نامعنلا ندد 5و ىملسالاو رع ني ةزجو رشد نبا

 يباكلا قي رط نمريحنياوهنع ىنويبلاودنسالب يتحانباهاوراذه ثيدحلاو لو هبلعيىلاعتهلبا



 ل

 نب ا نءريلا دمع نا لنك ليفطلاةصقو ىهعا!ه«-جولاهدب وست جذي الت اذا رك هلد وات ىق ماك

 ىممو ةكممد_ةئاغيلب ارعاشوههوقىفاعاطمادي_ليفطلا ناكل اوام-مءىلاعت هللا ىذر سامع
 هيلع ىلعت هنا ىلصهللالوسرنونءب لجرلا اذه اتاي ناىذكاناو كموةديسءن|هلاولاقتفق شد رقل
 لخدأالم-4تاةىت>هنمىفو رذح وينو مياولازاذ:دلووهجوزوءرملا نيب فرعي هنافك تصف سو
 هماعىلا هت هللا ىل_صهللال وسر اذافدح_لا تلخدوا:طةىأ افسركام تو شذ ىنذأاداسالا دج ملا

 ىلع ىدمال تنثءرعاانأو زدعماذهناىمقن ىف تا ة4 هلوق ىعمس نأالا هللا أو ىماس رقاكاقلو
 عمسأ ملف هل تعمساو ىف ذابام تعزتف هتك رتءانعوأ هتذخأادشر ناكن اف هنعمسال هللاو حيمشلاو نسحلا
 هعم هازنم تاخد: هّتعبتو فرصنا ىت>م-بو هياعىلا,عت هللا ىلص هترظنن اف هلاقامت ىلحأو ن-سحا
 كني د ىلع ضرعافق>هنا ىسفنىفعقوو تاقامتعمسدتواذكواذكا اول ةٌكموةناد ار هلت لقو

 مويعادانأو عاطم ديس مهمفانأو س ودل عجار ىفا هللا لو سراب تلق مثتملساز لعق هنع ىو هنرع أنامو
 تتح رد لاقهنآ هل لعجامهللا لاق م يلع ىلانو“ نوك-:هبآىل له<ناىلاءت هنا عداف مالسالا ىلا

 ىيءنيب رهظ ةيزثلا تولعاماقدلوو:أرماوريمك خ. يثِسأ كان هىلو سودةرغاح ىلع تةرثأ ىتح
 ىطوس سأر ىف لوح: م نيد قارا إ ةمهوذظ» نا ىش أ ىناف ىهج هريغىف مهللا تا ق5 باهشااكروت
 كيلا تاقفىأ ىناثأم رملع تءدقاملنه.ةقاعم ل دنةهن اكىطوسس أر ىلءهناو ريسأ ىيأردقلف
 نسحو مل-افك نيد ىنيدنا ىنبىأ لاقةد# ندتعاو تملسأ ىناىنمت سلو كذم تسل ةىجع
 اكدت وعدم تالستغا واهمال_ دان حو تماساف ىنال تاكا تا قف ىتءحاص ىتنأ مث همالا

 ا-ودناهللالو سراب تاقف ةكعوهو إ_بوهيا عىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر تدناف ىلع بص اعئوت باف
 مهوعدأمنارهظنيبتمقأومييلاتعجرئاسوددهأ م-هللا لاق مهيلع عدافابرلاوانّرلا اهياع بلغ
 دح أدع مل و هيلع ىل اعت هللا ىلص هياعةندملات مدق مث ناجتس !نمموممىل اح سا ىتح مال الا ىلا

 مل-وهياع ىلا ءتهللا ىل_ص هلال وسر هل سرأو ةكم تح 25 ىتح ىذ لهأ نمنيءمسوأن منامي فدنأاو
 ىلاهتءهّنلاىذر قددصلا ركب وبأه شدد مث ضق ىت> هم ماقأو هقرحاق مج نب ورم مدص قارحال

 هناىأ( رذم ىلءاعدو) مدق[كهذع هللا ىذررع ةفال*ىف كو هريلابليقو ةمام عاب ده شٌدساف ةمايسم
 هللا ىدر س امعنب ا نعىلا لاو نا خي ثااهاور حدك ثددح ىف دروأك مل سو هراعىلاعت هيا ىلص

 لك (مذم ىلعاعدو)

 ةلدمق مهو رس عن زو

 ةفيدص (اوطحتاف)
 ىناول_خدقىألوهحما

 رطملا سايش>اب ط>قلا
 مهمريخلا عاطقن او مهنع
 (شيرقهتفطعتسا ى>)

 فا ءبناهنما وءاطىأ

 (مهاعد:) مهجربومييلع

 (اوقسف) رطاابىأ
 أ وهلا ةغياضصو

 اوصخاف ارطم اوطعاف

 نيانع كاسنلا هاور

 نبا نعى يبل اوسابع
 تيوهسهم-يظع و عبق مس ارضمو مويلعاعد هنعىلاعت هللا ىذر دوعسمنبانع قوييمااوامهتعىلا عت 3و دوعسم

 ةعييرمذهىهدوءار#ارضمىهمس وف الةخاهميوسا هجو قو ناندع نب دعمني رض هوهودا أ ندرمعلا

 تبهذلاقي وةرهلا,فصووقث زون دقو هو ب هذلاب رضا ىدوأ مهونأر ال سرفلاةعمر ةلمنقو

 راعشو ر#اتايارلاو مٌتامعلاب را ىف مهراعشن اكو ليلا ةءيب راه لاقف ليما ةعبب رىطءأوءارج

 ذءو ىغولا ف نمي:بصع 01 ابنك ةرهصم ةره

 م-ممعر-طملا ساحل ط_>َول ام-مباصأ ىأ لوهجلل ءانيلاب (اوطحةاف) سس رةونأرطمو

 ةرم-هاو مزال هنالعصفالاوهو ليقل_ءالل هوان زو<وم_ماودا]ةوزوك-!(ءاوداك ئىكح

 نا مل--و هيلعىلا_هتدللا ل_دوولأسىأ (شب رقءمفطءتساىت>) ةيدعتللالدر و ريصال
 مهرط؟نا(مه) هلل (اعدف)ءالبلا نممهب ل -امو مسمع ط->ةهل ميد مدر ماعم

 طحقلا مهمعلازفمهضرأرطءأولج و زعىلاعت هللا مهاقسىأ (اوةسف) م-هطحقليزنو

 اوي ملا-!مل_بود_ىلعملاعث هللا ىل_صوؤاعدناكوأعي رس مل_وه لع ىلا عت هللا ىل ص هئاعدب
 ماظعلاو مدلاودار_لا اواك أىد>اوطحقاؤو ف سو نينسك انينس مهماعاهل عجا م-هللا لاو هنأ هنوعد

 لاذ



 ازمه نيزبورباانهوهو سرفلا كلك بقل عفو فاكلا رسكي( ىرسك ىلعاعدو)

 مهللا لاو مشل عداراركلهدت لمرة ناورسرهميرانتلانربعتخ واناط ل

 ونأ ءاوراك اورطمىت>2ه+م-مءا ءىفأا ةراضرب غاما ثبار ريغالجاعاهدغاقيطاعن ماثيغانةسا
 هبا ىكر سابعا نءناخم -كاداو رشي د> ىو وهيلعملاعت هسا ىلص (اعدو) لئالدلا ىف عن

 1 تةلوهو ورسخب رعمو هو ماك حّدغت :دقو فاك لا رك( ىردك ىلع) ام تءىلاعت

 نيزب وربامال_ىالادلاهي ةءوعدياباتك مل_بوهيلعهللا لص ىئلاهءااسةكىذلا انقمساورتولا

 ليهشلا ءااواككلاادد- خم «ءناورثونأو رقظماءانعمزب وربال هقناو شوا دالوأ نءهوهورعره

 نيرادلاةداعسو مالسالا ىلع هيفهثحتهي !| تو 5 ءاعهللا ىل_صهث ؟هد ىذلا ( هناتك فزع نيحإ هلئاهجحر

 1 3و هرأريق# هعطقفهربغ عم ل ءةو ىم ملاذا ذ> نيهللا دبع عم وعي اع هللا ىل < هثس ناكو

 هللا مسد * نامك- !|هر وصوهمساقوةهمسأسةك هنالليق د هنماري# فز زعىد ماهسلا ءامرواده

 كامرا نات ماوىدهلا مبان مىلع مالس سرا يظع ىرك ىلا هللا لوسر د## نم محرلان جرا

 ىلهلوقلا قس وام>ناك نمرذن» ءاةناك ساما اىلاءإ_برأ هلك رشالهدحو هالاالا هلال نأ دهشو

 ني> هدد ءاعدلان اكن او هناّمك ىرعنبهلو ةوسوغغا ماكي ءنافح اون نافل لسا نيرفاكلا

 ىلع أله ىلاعت هلوقىفاك ةدملا قلطم ىلع ىلطي نيم نالد“ *ناسزدارمان الام |نامز دعد هريخهعلب

 نملو#» نا مشا ناكهنا ليقاةربدقت هم فك هعب زعمغل ,نيحدأ رااوأر هدإا٠ نمئنيحناسنالا

 لاثناو هك الهابمرخ آىلا قز في ناب ىلاعدلومعم(هكلممتلا قنة: سل اكمال

 وهوأ هقعن +4 قابس :ىأ( ةيقابإ هك ااوأ ىرسكل ىأ( هلق مب )٠ ١ وزمم لك قفزة هريغلهكسلم

 1 7 يل (سرافل ترق عد ؛الوز ال هلك :هلءافنزونوكي ردصلاوءاقو 0و

 هلو (اين :دلا راطقا ىف)ةءاك ذاغنو كلم ىأ( ةساير)مهدالب ىلعو ةلممعلاىلعو ةلطد : وةدمحعلا

 هوصءالم# اء مو .لعىل اع هللإ ىلص هئاعدب مهانغأو مهرب اددللا عطقفاهيحا اونع.يج ىف ىأدالبلا

 ى مولود تاامورتيسا نهرب لعد هنبا تام مث هءوريشهن :,اهلدق ىد طاطا ىفرمأ لزب + اوريحتو

 ىلص(اعدو)هحو رثىفطودم«ياعمالاكلاو ىراخبلا ف ثيدحاو خيراوتلا فل صفاك اوضرقتا
 ىصلا مسان مح نبا لاقريخص (ىص ىلع اعدهنا ىف وملاودوادونأ ءاور ثيدح ىف وهيل عىلاعت هللا

 مهيلع لك_ثأهنالاعوضومهنظأى هذلالاقو فه« .د>وهمساف رءنالهنا لوقو مارهنبد زب

 نمى 12 |ناهربلاه.باجأ اموهى<ذ أر عمهيلعإم و ةمأ !ع هيا ىل وعدي ف 5ك: فاك مريغربغصلان أب

 باب نموهو وأ هرغ هلاك ةرحهاد- هب وأ بسلا قد | هلاك دحأ دمدغ غولبلابتقاعتامناماكحالان ا

 ترئاوس لمدأ و دعب ىلع هب هأم دال 8 هلابك طرتش الوهيب :فالت الاب ىاءاملاعضولا باطخ

 نكي مولهناو ارد عممريصي .#توهناو ىصلا اذهلاح ىلع ) ىو هلع ىلاعت هلل !ىل- صهعلطأ هبا نا ل ءقأم

 هلا او هلة ىذلا مالغلا لاح ىلع مال_!اوةالصلا يلع رضا علطأ كهيلعاعداذلف سانلاررض[كلذك
 رهاظلاب كح اكانايحأن طابلاب كنا هلو ل ,دحلاةعأررقدقوارك اك ناك شاع

 هملا كب الف عت انههناالاهيفهقلأ ٠ ءردع ىطوب .لاهدرث أد تو لسوهيلعهللا لص هصئاص+نمدهنأو

 لكلا هداسفا ن نءزاتالصلا علقو وهي لع ىلاهد هللا ىل < هيد نيببهر ورك( هنالصةياع عطق) ١

 منكرا هيدي نيب لسه نا ها بح # نارمعلا ريغف ىلص اذا ىلصملاو:داعاللج اح ىتءاهمامت

 مسوهياع لانا ع هن اك فاماعام :راةعفترم نوك# داي !يتشوتةل لاني وهشبرورملا نعراسملا

 ناودحو 3 نانارمول:ذئديحو:رت_سلا نمو وك 2 دب ىصلارمو تن اكوا اةالصلا ذه ىفةرتسءا نكمل

 تارا دنا هناو>رصأك اهل مب ءالوءاهت- لاو نمت تميس
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 هللا ىلص ىينلااعدالو
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 طاطخالا ْق هرمأ عقو

 لاهل نباهلقناحلا

 هبا تاموه.ورع-ثهل

 نومزب هيب دعب هلتتىذلا

 زب وربا نأ هيدسو ريسإ
 هنوريش كسانا هللدق

 ىناتفاذا لاو كلءةدد انرب

 از رح حاقد هل- ةةأاناف

 ةهح ىلع شكو هنودالا

 عقاشلا هاودلا
 [اعلومهتب اناك و عامجلل

 هانأ لقاماقع اهنا

 كلت ىأروةنازلا عّتفو

 تاذ املوانت ةقحلا

 رئاستامو كلذَن سه
 لعد هب راقأ رم ٌأ أوهدالوأ

 مالسلاو ةالصا|هيلع هثاعد

 مهنعتلامورهشأ ةثسل

 اوضرقنا ىتحتلودلا
 تيب 0 مهرخ آنع
 ءارلا رمس راجل

 ىف ةساير) سرا لهال
 ىأ (ايندلاراطتأر ثاس



 عيطتسالادعتمراصىألوهحماةغيصد (دعقاذ) مهراث آواومدفامسةكنوىلاعن لاقإك هيمدق ىثمهتلج نمو(هرثأهللا عطقينأ)
 ه_:هورخ الا ل_صالا قربا دلا نابهه+و ف ف اك-ةةهرد لدي ءرباد ىكدلا لصأ قوهرث أهلا عطقانث الص عطقةباورىفو ضومملا
 هأوراش :د_كاواذههيثمووق بدسانم أ ةنامزللريد !م مهتمدحأ قسد ل:مهرخآىأ أوماط نيذلاموةلارباد عاطةقىلاعت هلوق

 هيلع ىلا" هللا لصلنا ل وسر ى دي نبت رمل وق نارهم بدن زي نعزي زءاادبعنيديعس ن عنابح نباأو روىيبلاودواد ولأ

 هنا نظأ ىبهذلالاقومقلا نبا اذك وهدان_ساناطقلا نياو قا ديم معْضدقو تما مهرث أ عطقا مهللا لاق ىلهن وهوملسو
 1 فاكمريغوهوىمصلا ىلووعدي فيك مالا وةالصلاةءلعةناوهو 50 لاكشاهيف هتوبثرب دقت ىلع م عوضوم

 ىضاقلانأ حم ماكح الاب

 مي
 ن-ءلةنهباوجو مارملا
 ناةفرعملاىف ىيهبلا

 ّت راص اما ماكحالا

 رك عولبلابةقلعتم

 ىو ىمل 2 لاق رحم

 امااهنا ىلا مالك

 غوللابةقاعتمت راض

 ىبلحلا لاق مث ماكح | دعو

 بابنماذ_هنالاقد وأ

 فالنا هنال عد ولاباطخ

 فدلك_هلاهيق طرغشسال

 قا ل عا
 هنو ىفاسماثلاهررقو

 اجالا,ة-.كةالصلا نا

 الب ىفالنالا ن-مسل5

 لاك فالتامنعازن
 لاملا روض-قلاحلا
 اذ_للض اقم ري-غوهو

 ىكدلالاقازل ءلاكتلا

 ىشال امانه سيجأو

 ىمصأ ١ لءاولوقأمث

 رافكلا دالوأن_ءناك

 عطقي ناب هلهأو مأدقو

 راربالا دي-ىلعةالصلا

 مالسلاوةالصت | هءاعهزظؤاقها مىمصلان اكوأ ةلدال اءودوءرعلل اراهظ اهر>عم وهيا عىل اعت هللا لص مهاراق

 | ؟ د [ماقاذا لاق مل_سوهيلعىلاعتهنلا لص هنارذو.أهاوراما ْممةحردك ثيداحأ درو هنالاهعطي

 باكللا:ةًرهاور الا هتالص عطةيهنافكلذ نكيملاؤافلحرلا ةرخآ لم هيدي نيبهعصر م ةرتسد ىلصت
 ل-.ةقهقالخ ىنلعر وهج اناتملع دقو ن اطءشدوسالا ساك-' !ثيدكاىقدروهنالددخودوسالا

 ناكن اول _ىوهيلعىلاعت هللا ىلصوهوهتالصىف هعو ثخعطقي ىنءملاو لوو مهنا لل قو خو نم هنا
 هيلعىلاعت هنأ ىل_صاعدىأ اعدل ومعء(هرئأ هللا عطقي نأ )هتمالاعد رشت هلعقئث هللا نع هل ةثمال

 ةاع ةمالع هدعد قم ههريغوهي ثعهرث و بام ست>تقي رثآلاو هرثأ هللا طق, نان ىمصأل كلذ ىلعملسو

 ليةاكرثأالونيعهاقداملاةيفةياكلابباهذلاوءانقلا نءرثك الا ىف. ىنكي رثالا عاقو
 5 رودلاوحامشالا ىلءءاكملااذ 8 ردات نيعلادعد عدةيرهدلا

 رر#داك هرب |عطقناءيشم طةنااذاف ىدملا نهنوكياكارثالانالادعقمانمزهنوك نعدنأتك أههوهو

 تود[ تت ه

 مارون يدب زي ىمس لومثبادعةمتأرلاقنارهمنءانعنامح نياهاوراذهو هي شمةوةهللا ماس
 تدشمافهرثأ عطقامهللا نا ةفىلصد وهو ل_سوءيلع ىلا عن هزلا ىلص هللا لوسر ىدد نيب تررع لوب

 هللا لص هنا عوكالا نيةماس نع سموهأور ثد دح ىف سوهياعهللا لص (لاقو)هيئامتءمسدقو دعد

 ةلمهمءارونيسأ| نوكسوةدحوملا مضن رمد لجرلا اذه مسا ىما < |ناهربلا لا( لج رل)لاق مل-وهيلع
 ةنسلا هلاداشر ا(. هب لك هلامشد لك أيدآر) ىجش الا ريعلا عار ني رس وهو ف دج د قف همعأ نمو
 لكاالا ىلعر دقأ الىأ( عيطتسأ الل اقف ) لوقلا لوةمرخ ىلا لك هاوةوهوركمنيميلا ريغ لكالا ناف
 هللاهباس: نابهيلعءاعدو هو باطل اءانب ( تعطتساالإ) لسو هيلع ىلاعت هللا ىل_ص ها( لا ة5) يمس

 هللا ىلص ءثاعد دعب ردق.لىأاعامسةةنوةماهنالىميلاهديىأ (اهعفرب 15) نيميلاب لك الا ىلعةردقلا

 لسوهيلعهللا ىلدهنالاه بهل عل طد وتاشابنالاهك ردو (هيقىلا) ىهيلاودي 0 ربناهيلع مسوهسيلع

 هئيميببرشدلةبرشاذاوهنيم.ب لك أيلفك دحأ لك أ اذا هلوقل برشلا و لكالا,ةنسوهو نهيشلاب هرعأ
 لاقاذلوهربك_:!الاهرمأ لثتعملاعاهناو هارذعال هنا ملسوهيلعملاعتهّنلا ىل لعد ةورذعلالاهكرم.الف
 لوأ ف كلذ ناك هنا لمت> فل ءاج ىلاخص هنالاةىمهذلا ناالا ةفان مناك هنأ لسمحرعش ىف ىف نصملا
 ىذت يال بودذملا كرتنا نمل _قاموهيذلاكثاالفهلن صاخأو بات هن الاهذه هلت رهظال مت رعأ
 زودتالرذعريغب ةهفاشممل_بو هيل عل اعت هللا ىل_صدرعأ ةفل اخ نالئثد سدل باهتعلا قاقح سا

 سدأو
 ةدحوملا مذ رب وه( لجر/لاقو) ام اك مريغصلا عمرض لا ةيضقب ابن منوكي وأاريصاقايدص ناك هنا نينا دصاةهعطقىفو اغلام
 لك آناىأ( عيطة سأاللاقف كنيس لك ) ه1 لاقف( هلاهثد لك أ..هارإاةفانمناك لبةىجحشالاريعلا عار ا ةلوهملا نوكسو
 ىأ (هيفىلا)كلذدع هنيعىأ(اهعف 7 ملخ) ءاعداا هيغانذأك هن وك !هيلعءاعد2ّ ثنو. 1 ١ نا( تعاةساالل |ةذ) ىل دعا ىدونم

 دد:ءهرقةلالدالو نميلابلكالابوج ويعمل دكا وعوك الانيةملسنع ملمءاو رشيد اود ريغ لاح يفالو هلك ادنءالهخ

 نقتل



 هلكأن كب للك ن مابك هيلع طا. موالا) مشاهني بلطملاد_بعن,اىأ (بهلىفأن با) ريغصتلابةخسن ىفو لَو مضد ( ةبتعالاقو)
 نيرابه ن عريب ز نيةورعنعق<سا باها ورهسرتفاف نسٌءانمهاطخ.تف هر نيطيحم مهمنب هءادك أ هل ءجذقو رفا _موهوالمل ىأ( دسالا

 قرط ن م ق>-انباو قويمااوك الا هاور ثيدح ىف سو« يلعىلاعت هللا ىلص (لاوو)ههونال هراشا
 يسلط ادبعنب ىزعلاد_ءعهمساو هلوسر وهلل ودع ى منا( بحل ىلأ نب ةبتعلا) هد دسم يح

 ارسابي لو حتفلا مو نانثام_ممملسأ  تعمو ريغصتلاب ةببةعوةبةعدالوأ هثالث هل_اكو ر وهشملا مئاه
 مل سو هيا عىلاعت هللا لص ىذلل هبا ءدنعناكو دسالاريةءوهورفكلا ىلعمهمدحأو قد وةكمزم

 ىلأث يد_-ح نم اا ءاوراك ماشل !ضرأن مءافر زلابد_سالاهسرتفاف أي اع هيلءاعدفءاذاؤايقلط

 ةعموص نمامي رققارسلا,لزنثماشلا ىلا ةبتعهنباو هور زهجتلاودانسالا م. هنالاقو لون |(
 قحو ىس عفر عدق نأ هعم نا بحل وأ لاق مفنأ ىلعاورذ حاف عاب تنهبهارلا م لاقق بهار
 هلو>اومانوأ يلع ىنبالاو ثرتفاو ةعموصلا هذه ىلع اكءا ءاو عجاف ىنبا ىلعاعداد# نالاةؤلجأ اولاو
 مهنا لية بهذوهسأر عطقف هب ءىلع سوو مهفوج و مهفدسأ اقلاع عادم قوذ ة بشع مانواولعف#

 تسأهسع أَو رخصمةبتعريقعلانا لو هناالاةبرمااريخ ضدي هبوطلا ثمخ نم هيفا هأك 98

 ريمكتل ايءافثلا فن ىف ىذلا نا ناهرعلا لاقو ةببمءباوصلاو ةباحصلارابك نموهفهمالسا نحو

 ىناحمصلاو هريك اودسالاريةعرغصلان ارو يشمل وريغصلاب ةءدتعمسأ ىزلا لاو مهضعب هكا دكو

 خلا فو ه.ةىالةءالا تملءد_ةفىسمتنار وهشلا ف الخلوق ىلعهفلاخام خ نلا صعن ىفأك
 ضب ىقهمش هنالابلك ىمبدسالا ناو محلا ةايح ىف لاق( كب للك نمابلك هيملع طاسمهللا) اهم حدالاو

 هلات أك مسالا كل ذب ىمسإام مظعأ هنا مع مظعلا ىلا بلكلا فاضأ امل ف لاباذا هلج رعثرو هلاوحأ

 هللا ىلصهتذب |موثلك مأ تناك قومملل ةومنلا لئالد فو( دسالا هلك أفا هلوةب راشأك لذملاو ىلاعتلا
 ادىتدت لزنا ملف ةبّتعه يخأت حت ةيقرابتخأو سل ىلأ نب ةبدتع تحت ةءاها 4| ىف 1 وهياعىلاعت
 ”اجامهمأتلاقو د-ع ىتبااقلطت لنا مارحامكمسأر نم ى“أر نبال هنأ لاق تبنوسحلىفأ

 الو كال ىفاؤك تبا تقاط فا آلاف سوه ءىلاعت هللا ىلصءانأوةبتءاهقاطف لثم مالا
 نمرغ:ىفجرخ مث هرخآ ىلا طلسم هللا ل_بوهيلع ىلاعت هللا بص لاق هيلع هقسومر ازاودوىنبحت

 ةصقلالصأق فالخالو ماك فالّةخاهنباةيمتوابتءاور ىفودسالاةصتتناكفماشلاىلاٌّشا رف

 ةخسىفو(كلكأي ةأرمال) ٍلسوه4لعهّللا لص (لاوو)هرعش ه:عىلاعت هللا ىدر نا حاهركذدقو
 ةيراصنالا عطملاتئي اهنا هريغ_كذواهفرعأ الةأر ملا هذه ىلا ناهربلالاودسالا (اهلكأفدسالا)كلكأ
 هلكأ اذه نمل اقف همكنمشب رضفسمشلا هرهظىلو هوهو سو هيلعىلاعت هللا ىلص ىنلاتةااهتاف

 ىجوزت 2ك يا عىسفنضرعالت + لياونأ جرلاىرابمو ريطلا عطمةنب|انأ تل اقفد الا
 هللا لص غللو ىري_غةأرعاتنأ اولاةؤرم_لام_.ةرمخأواهموقىلا تعج رف تاعفد_ لاف
 طئاح قف ىها هدمت وريغد تح زتواءل انا ىباقأ 8 ين !اهو تعج رف اعو ءديقءا_ت لسوهياعىلاعت

 ملاهيلعإسوهيلءهّللا لص هتوعدنالاةيالق سرتغملان اوي لا ىنءعانهدسالاف سئ ذاهسرتفاةنيدملاب
 6 واخلا) ملسو هياعملاعت هللا ىلص(«ثيدح) كلذنء(و) خ-ذلا صعب نم طقس 4| اذهو نقع
 لق(سإ رقىلعملسو هيا ءىلاعت هللا ىلص هئاعد قدوعسم نب هللا د معن م) ىراخبلاو!مهاورىذلا |

 | اعدنودلات هاوقىف سداو هيداعىلءانه طاخو طبخو لث هلا اذ_همهوتاكا.اهاحلجرلا اذه سلو

 ىخر ركب ىلأن نجرلا دمع نم

 لاقم-منءىلاعت ها
 -أةبّدعنا لءاو ىباحلا
 هوخأ اذكو حّدفلا مو

 روه--كملا وه اذ_هو

 ريقعا ذه للعج مهضعد و

 ةسع ل-ه>ودسالا

 مل--أىذلاوهرغصلملا

 نار وهكملاو بدو
 د_الارب _ةعرغ_ملا

 تنسو ملءأىلاعتهللاو

 ىلاعت هللا ىل ص هئاعد

 5و رعى ورام ل سو هيلع

 نباة.تعناريب زلا نبا

 ىلاعت هللا ىلص هنا ل وسر

 حدو رك ادارأ ل -وهياع

 نبت" اللا ةئماشلاىلا

 لاق ءانأةهنيذو'الفاد#

 مجنلاب رفاكوهو داب
 ىلد::ىندىزلابوهاذا

 ةئالوتبرطع وق قل
 ملسوهيلعىلاعت هلا ىلد

 ةالصلا هلع لاف
 هيلع طاسمهللاماللاو

 حرفك بلاك نءاسبلك

 اونرتقماثلاىلااوجرخ
 م- ميا فرشاف الزخم

 / : تي م مس تست نس تت بيحس سس يل ا

 مود اهوخانأو مهلا جاو عمجفد # هو عد يبا ىلع فاخأ ىناف سب رقرشعمايانو .غأ هياحتال ب لوبأ ل اغف ةعبسم ضرأ ءذهنا

 ليق(اهلكأفدسالاك كا ةأ رمال) لاقواذه ديز ة>سنلا ىفوا ذه هل ق3 ة بتعب رض ىن> مههوج و ممشتي دسالا ءاجف ةبتعب او قدحأو

 شي رقىلءهئاعدفدوع نب هللادبعةياور نم) ناخيشلاهاو راك ىأ( روهشملاهثيد>و)ةباورلا نم سيل طع ذه



 ةيثانو ءامهمآن طن نمدلولا عم رك قرقردلج ىهو مدآ ىنباة يذملاو ةميمالوهارو هةمال ههملا عاقب (ال الاهل اوعضوْنَمح
 مسو دقانلا| | ملس اد اج رخاذاف نطل ىفال_بلاعطقنا اذا اذك وهل“ اواي ةعاس ليصفلا هش ونعتش سنا شلال

 مدلا وٌثرْغلا عمدح | سوهو هد .ةرىلع) دلولا دعد ج رة ل .ةودلولا هو ام4 تلاها امتد ىفعطقناناو دلولا

 سب تت بس اا سس ان قى ا(مهاسو
 لاق ثي> الصفموال#

 نم *اللاكياع مسهللا

 1 تع لاس رو

 ةعيب ر ني ةمعو ل-هج
 دياولاو ةعيب رنبةبدشو
 مساثمأو ةسعنا

 لاووة>:ىقو(لاقث)
 دقاق د وع سهنباىأ

 (رديموياومل53 مهتيأو
 مهاقشأن أف مومظعمىأ

 لا نب ةمقع

 اللا هّتمقر ىلع عضو

 هل:5# اريسأر دب نمىلج
 ماي ةيمظلا قرعن ىلع

 (ًآال_ىلا) كلا ىلا ضءبالام ةفاضا نمو هفم-م« ضد عضوذأني>ىأ (اوعضوني>) ةكعةرجفلا
 لدق كك. .ءانوقامهمأ نطد نم «دلولا عمج رد قيقردأ- وهور وصقمةففذلا ماللاو ةلههملانيسلا تقي

 نإ !ىئاوالو هو اللاودلولاد عد ب ردتاكاةميشملانالهمشأ لوالاةداهْملا ىقوةأر ملأ نمةه .كلاكوهو
 هل همم :اضيأال_سهثي :ىددلوال لاقي ونطملا ىف عطقنا اذا اًذكو كل هالاوا م> قد دلو ةعاسمن :ععر

 وهو)نيغتكل ادن ةعوم :ءلال ص خم ةءقرلاوة- هب رشلا (هتيقر ىلع) هو و مدديفنوكي وهلم ممأب

 ةلمهمعأر وءاقلاثرفلاو الس | نملاح(م دلاوثرقلاعم)ةسيلاح هل جاو هتالص فت دبل ادنع(دجاس

 لوعفالاريمسصو هدوء نبا ريمُصى هسلل- 0 ا ا دامي ملا وعجل نال

 هن الاىف نو روكذلان و زبهت_ءلأ مهوهيلاات رشأاك عيملاالمهضعبدار م! نا ىلع لدب وهو ٌسيرقل

 قايسد.ح رص ىذلاو هو ملسوهاعهللاىف-كىنتلاوه يمني لءانزإ ل كو مدن ع ةعبب .!وناكو

 010 ولامن نا باتا ردب موهاوملا5# مهي ًاردقاق)دوعسهنباى أ(لاقث) ث ثردحلا لهأ

 | شا لس هنألاو ماك نيحيحصلا ىفاذهدوعسم نبا ثيدحو مف لوميا عىلاعت

 | ىب روزحال سو ىحد : | ص عمل مهضعد ل لاةؤ سول.> هلباككأو لهج وأو تحبل ادن عىل هنناك

 | لا نام يبا رظتناوهعاذ موقلا ىشأ ثع.ناؤدجساذا در هظ ىلع هعضيةنالف

 هسأر عوربال سوك اءىلا عن هللأ ىلص هزي لو سر ونوكحضا اول ءذرظن أ انأو هيك نيب هل عفا دجس ىتح

 مهللالاقمت 520 رشلاهسأر لسوهيلعهللا لص عفرقهذعهث>ر فابن عىلاعت هللا ىضر ةمطاف تءاحىتح
 هماعىلاعت نبا اص ملأ
 اك دم أو ةسع ,دءاولاوةعبب رنية به عو لوج لاب ل ٍ.لعمهللات ارعشالا ش د رقبْك يلع 0 5 0 و

 لعشلا هترشابملمهاتثأو هوةبقعماةلأوال اان أجىذلاو مهدعو ديلولا ندراسعو طي عمىفأْن ب , ةمتعو : ك2 ة2.دملا ىلا
 < "كوة

 5-0 .اءىل اعت هللا ىلصهرارمّتساامأو 5 لاحو رشق لصعمشا .دحلا ىلعمالكلاو دوع قش 7 دهاثتل ا

 4 _ءاعىلاعت هللا ىلص هنأ اهتمي وجابهنءاوباجأ ل5ةالصال دس ةملاةساحت || نمهم اطعام عمهاوجس ف 0 هلا

 هرجفلا ل.ةناك هنا عماهتداعا م 20 لاما رخ [ىفناذهزاكو اهت ساكن حلا ا ِ : دع 0

 نبةمةعنافاهمءلقىفاوةلبولو را 5 ذو رفملا ةالسصلا طورش دقو 7 ل 0 5
 0 ع ا دعا ع لك اننا راو تاقيشملواا: هراع مم مه _ترعدل_هد مللت هياعملاعتدزيا صي]-5 0 طل رمش أ طيعهىلأ 43 قو

 هاور ثيدح ىف ل تو هيلعملا هن هللا ىل<(اعدو) هيقام ىلع ممااغو مه 7 < راما لب ةلشكا

 ىدق ني فان مدل_بعني سوشل-هعنب( صا اعلا ىلأ نيا ما ىلع) ةحيض قرطن 0 اهم ويلا

 (ناكو) جمفلا ف سأن ءوهوهنعىل اعتهتلا اردو راع نينا ءمعوناو مونأو هوىو.هالا ىثرعلا

 8 ري ىأهينيعأ معي وزهينيعوهيمجاحك ضع وههجو كلر < ىأ(ههجوجاتخإ ؟42اىأ

 ار نلورغو هراش انادداو ) ردع ا ندر

 701 6 )اوان سانم رب  هنالل يق 5 تيعلا انه :زمغلادا 1 6

 00 اتالم ءرارسأب نيقفانم ارم ناك هنال سيعيد را رمسغلهح والف ةغللا ىف ىنعملا ام

 هللا ىل_ص(هآر ارد 9 لو هياعىلاعت هللا لص هلعفلد اد ةفسودنةذ ءلرح ناكهنا ل. قاملالاول-وأ

 ىنئاجتلا عمه بدق

 راصةرحسدق وهروهش«

 ىل_.ءكاله وات دومم

 ىف ةثيلا ضرأبهرفك
 ىلاعت هللا ىذر رعنمز

 نيكل ىعاعدو) ه#فنع
 ةيمأنباىأ (صاعلا ىلأ

 دمع نب سوش دع نبأ

 ىلاعت ههجوب جل ناكو) زامثع ةفالخىف قونو ح“ ا مو فانم

 هزةذوهيئةش رع ماكت اْذأ اق _سوهياع للاعت هللاىل ل ءلءىلاعت هللا لدى :ادنع) مملا ُّ كب( زمخي 0

 هرم مال ءاوهالصلا هيلع ى وذلا ىأ(ه دارق) * هن رح -توءاز رح |مالكلادر هيدارأ ىأ(الىأ) همجاحوأ هنيعبا ريش هزعرب و هلعفل ةداكح



 نورلا د تقنع فرط نه ىئييبلاءاورأ تامزاىلا) برطضتودعئرب ىأ(جا فلز لذ نك ةيص خل ؤو(كلذك نك لاتد)
 اثعنرمل يو هنوقر ه#حذخ أ دقاجا نع قافأ مث ن رهش عرصف هررضفهءاور فو ة< د بدنه ن ءورعىأ :ءا نعو ركمىفأ نا
 مو« لع هللا ىلص هلع ف ى< ناك هنالوأ م و هيلعمللا ىلد هللا لوسررسسد نم ةفان اري ناك هنال_يعداما زمن هلوق ىفآ مل[ لاقو

 امو 2 ىابال ىأىوروريخالا ف الخواولاديدشتو حتفلابالوأ ءوحضو هرمأوهيشمف

 ناكو رهشارهيلعمايقلاو هتف ل مق ناهثعةفالح قه ومناكو هئاعدب( تامنا ىلا جا لزب مف للا

 دلو ناورمنا لءةوٌناورمهنب اهعمو فئاطلا ىلا ءافنو<:املا نمهج خأملسو هيلعىلاعت هلبا ىلص

 هللا لور ونال و ناك امه:باوهدر سدس ناك_فهتفالخىف زامثءهدر نا ىلا اهب لزن لو ىفئاطلاب
 هاقن نمدرال تك املاقف هدر ىفه_:ءىلا_هتهّللاىذرركب يأن امثع لس هوهياعملاعت هللأ ىلص

 لاق هى دعوف هدر سوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو سر تلاس ىفا لا ةف سو هيلع تلا ىلد هلا لوسر

 ىلاعت هللا ىذر با ا نير عىلو امل مث ة:دبهعم نك.:ملو كلذ عمبسأ ل ىلا هنعىل اعت هللا ىو 5 ركب ونأ

 هللاىذر نامعن,نامثءىلوناملفهنءىلا هنا ىذر قيددلاركب وبأ لاهاك لا ةفكلذ هكاسدستلا

 عمهعيشلا معزتام همفالخىفهسس نعطلاو كلذب هيلع عرض كلل هج والفدرو هماعب لعهنعملاعت

 ناك هنا ل-يةفهيفن د دىف ىفاثخاو هت وط تصاخو باث هنا ك4 نمل عه هعىلاعت هللا ىذر هنا
 نيقفانملاو نكرم ارعأ ىف ةباكعلارابك ل سو هيل ءىلاعت هللا ىل_ص هلا لو بر هرمنام عمبسإ وىخاسا

 |ولثم لعقيف هناك رخو إ_بوهلعىلا_عت هللا ىلصهتلا لور ى مى احب ناك هنا ليقوهن مهريخيف
 تاق هناا معىلاعت هللا ىضر نينموملا مأ :ثئاعن عىورو هان هنمكلذ ءامل: ماكل < قرماغتي و

 نعل ملسوهيلعىلاعت هللا ىلكهّنالوسر نادهشافتأامأ ل اقام نجرلا دبءاهيخأ ى>ىفلاقأمل ناورم

 ىلخديس هناخالامو لاقل_بوهيلعملا عت هللا ىلصهللالوسر نا ىورامىلاريشت هبلص قتنأو كانأ
 . ليئاذا كلا مهياعل خد نيعل لجر كيلع

 ما قيدصلا عاج وشر « هتدوعي كدي نامثعتيلف
 تاعالا 0 رع نبا نءالوصومرب رحنياو ىهيبلاهاور ثيدح ىف سوه يلع ىلاعت هنن ىلص (اعدو)

 ةلههمءاحو ةمومضم م«( ل“ ىلع اعدمل سوهماءىلاعت هللا ىلص هناانغللاواممءىلاعت هللا ىضر |

 همسأو ءاهو م هوى وةهئاثملاءاثأ اديدشتو م4 امض (ةماثج نبا ) ماهرو كم هددشءمالو ةننوت#

 نه لال ع مسد عب وأ عبسدنعىأ (ع-.لا) هيل ءهئاعد بق كاهل ىأ(تاف)ىاي َئ 3 الا

 نبا مانأ ص مح تام هنا ىلي هلا لاوو هريغو سانلا ديس نب !هاوراذ هو لبوه. ا عىلاعت هللا ىلص هثاعد

 ىطغورتس ىأ ةيم# ةانشموةروسكمءاروةنك اسفةهوهطم نب واوب (ىر دومح)] مهوضرأ مهطقلت

 ىثم (نيد-صنم) عندا وقنأىأ(هوقا اف)اوزحعفرا رششالا ن ههناىلا ةراشاو هلاحي ضف ضرالا
 .5.تللل ل95 “ه١ لز> 9 _ 222 رررصص2_2-----777ل--6-15

 لوالاىلعفةيفانلا الودي ريسفتلا

 لبقالوأ حا ناكما عم ئئ5ئ5تي332222 222ر2:

 ايناث جاتخا مثةوعدلا كلذك ةذسنىفو جلتةهوجويلازيالنابءيلءاعد(كلذك نك) هل( لاةف) جات وهومل وهياع ىلاعت

 احيحناكهناوانعمواهب
 وهف هو-ءدلا,كله مث

 جاتذ ىأجلتذل وعفم

 هوعدلا ل-.ةىأالوأ

 لوالاب ديرب ناز و<و
 ىناثاانوة_كعلا ا

 اريخنوكيفمقسلانمز

 جاد لوعفموأ ناك!

 ناكامىلا ريثالوأوأ

 ىكفءازهتسالا نمه.يلع

 اماهلعقنال<_:ءالواب

 الوةلاه+نعءناك
 داد_عنعلالذ هجر

 مييف رك ذد_ةفةراهتلا
 هلعقلريسغتىفادلا ىلعو“

 اذه لثمرك ذنالمرك ذل

 صين هيقنالقيانال
 هيلعىلاءتهنباىلصىنلا

 نوكيالءانعمو لو
 قالا وأىلوالاكلذك
 وأن طوعاذه لك امامو

 وأهتيغ ق نيفط 7

 ملعأ ىلاعت هشاوهروض>

 رمسكب ( لحم ىلعاعدو)
 نبا) ةهدد-كلاماللا

 مسح عاف (ةماثح

 هتظفاف) مايأ ةعبسدعب ىأ( عمل ) ىل_هسلا هلاقام ىلعريب لاب امايأ ص ىف (تاسخ) ةثلثملاددشنو ( ثا افش ١,1

 امدعب مل-سوهيلعلاعت هنباىصلاودقوا مطب ىف هنفددءباهرهظ ىلع هتمرو ضرالا هتفذق ىأءاظلا ماج عاوماغلا تشب (ضرالا

 وهحو.ءاوعابسلا هتلك افىلبج ىحو -نيبهوقةلافةرم عك هلع نا هللادارأ نكسلو همر شوه نم ىل بهل ضرالا نا ضرالا هحفقل
 نيب ) هومرىأ ف اقلا حّدفب (هوغلاف)ن يلعفلل فرط (تارعهةظفاف) ضرالا تحترتسىأ ىراو لوهجت هلوأ مذد( ىروومث) ىتشلا
 نييداووأن يلبج مضي وداصلا تغب( نيدص



 3 (هيلعاومضرو)
 ةمحعملا داضلاو ءارلا
 هيلع اوكيوتك ىأ

 ا دعوا
 ب وذ نيةصيمق نع

 نءالوصومر رحنباو

 نسالاقورع نيا
 ثيد_ 2 دا ىغلب

 هنأ < ىلع هئاعدسدسو

 وزغال هرعت ناك

 مييلع ماق 2 اهو

 طم_بّضالا نب راع

 لئقدا و نطا وغاباملف

 ىرذ ارد_ذأ ماع مع

 (لجرهدح+جو) ىرحام
 ام ىلءةباحعلا نمىأ

 ناك هلعاو ىك د لاهركذ
 (ّس رسق عيب )اقفاذم

 (ىهو) هرسسكسأ ىأ

 امو دهثىتللا)ةصقلا

 ىنلل) مغصت لاب(ةميرخ

 2 ىل اعت هلنا ىل_ص

 هنممارتشا هنابىأ (ملسو

 ىلص ل ء>ح 0

 حلو ه.لعملا هت هللا

 ة]ومعم اهدحو هيداهش

 ا )زيت انع

 دعت ىأ ذلأب دعب

 هلةع رز خمداهشوهدحح

 ىلاعت هللاىلص ىلا
 (لجرلا ىلع -وهيلع
 لحدرلا ىلءدرفىعملاو

 نامهالالاقو) هسرف

 هل كراس ال_ةانذاكن اك

 هتك“ ىأ (اييف
 ةيصاش تدحمصاف

 نمةعفارىأ ( اهلجرم

 هلوصأ و هعو رق نه هلوصذ عيم ىأ(هن طاحننانمرثك أبابلا|اذهو ) صخش ىأهرصياصْ اهخ فت بدس

 لارض

 ل لسبحلاوأ |سعس ءااوىداولا.-انوهو نا" لمهملالادلا دب دش: واه-ةةودأ. هلامذب دص

 عضو وهونوكس !اوحتفلابمضرلا نم مم 1 ءارلا حق د ذر( ةراجكا هلع

 دح>أ اذهوةعساولا ضرالاوهوىداولا بن احجدفلاو مضل ابد صلاوهأن :ءااك صدد قود اهضعد روخصلا

 اوغامق طءضالا ني ماعا هيل عرعأ هن رس ىف هممت هنا مالسأ اوةالصلاهماءهت عدسدسو م2: يك هم ةلاوقالا

 هينظفلف تافا رمث الت مغر ةةالمهللا لاوكلذ ِِ .وهيلعمللا ىل ددغلي املفأ راع 0 لتقنداونط»

 م ! لمح ناهننادارأ ن ناكل وه:هرشوه نم ل5 2 -لصرالانأ لودي ء.اعهتلا لص لاق 06 تارعصرالا

 9ك ىذلا:فاسملت الاقى لاح وصلا ىديب لا لاق عابس اهنلك أ ىتح ل بح ىحوص نيبهوقلاف هربع

 نللك مس سوه يل عىل اعت هللا ىلص هلنالو رانش عد لاقهنأ <: أن ععاقعقلاىلاادنهربلاديعنبا

 لور ل ءانمد ةاملقهماسو ه5 هيلعل مف مالسالاةيحت انام طءمالا 3 ماعان.ةلق مهأ

 دقو , الااودمد“ فلنا ل ماس متي مداذااونم نيذلا ا هيأ الز :هانربخأو لو هيل عىل اعت هللا ىلص هلنأ

 امنع ىلاعت هللا ىذررتب رمان !نمز فاس تاموا ككل زن املك ناوةمامجْنِ مربع طظوعفلملان الدق

 دعباذه إم قفل" ادقو ةريثك لاوقأ ىلع تازن نميقوةروك ذاهب" الا لوزن سدس ىف فال ام و

 ىأ (سرق عيد ؛لجر) لسوهياعىلاعت هللاىلص(هدحج و لالءأ اًهانمناك لهد“ كو الاوت

 نبال يقو سدة نب داوسى هس ىأرعالجرلاا ذهو لو هيا عىلاعت هللا ىلصهنماها رتشا ناك وهرك-

 سيحتلا لتوةلمهملا» اذا 6 ا ول ل ا

 ءان(ةمب رخل سوه-لعلاعتهللا ىلصىننال) اهتعيبىأ(اممأ "تدهش ىتلا) سر غلا هذهىأ (ىهو)

 اه هنعمل اعت هبا ىد در ىلع عمنيغصد لاق ور وهشمىلادك وهو هع ؟رخ وبا همسا لاقي ونيدمحعمىأز رو

 وهو نيتداهشب هيداهش لع> وهيداهش مل_سوه ءلع ىلاعت هنا ىلص لمق هلدهشا اوني الثو عم -ةنس

 دعب ىأمضلا ىلع ىنسب .م(دعبدرلوعقمسص:لاب(سرقلادر 5)+_:ءىلاهتهللا ىذرهصئا دخ نم

 عسبملا د>>ىذلا( لجرلا ىلعدر ) لعاذو ه( لسو هيل عىل اعت هللا ىلص ىنلا) هلةمي ز_خةداهشوهدحج

 ناكنامهللا) اهدرذا (لاقو)امر كد وهنمافقعت موهيلعملاعت هللا لكصاهدرامئاودرب اء هوهو

 ءابلا(اهاجرب ةيصاش) سرفلا ىأ(ت>بصاف)ه_سرفىفةكرب هالدحتال ىأ (ابيذدل كرامال:اذاك
 نادا رااواهلجر(ةعفار ىأ )ءاهوة ا 1:5 هوةلمهءداصو فلأو ةمجعم ني-_ثةي_داشوةدث ا

 اهلح رتراص داب فت اوتن امانا نعةيانك اهاجر عافتراوىزاكمدانسالاو ةعوذماهلحر

 ةغللا له هلاذ أك هالح رووادد :تعقفتراو خفت ااذاتيملااصش لاق : مايأدعب فحل قدهاشب ما ةعوذرم

 ناةعزخ ةصقلصاحو اضدأت ان“ الان مةعرسهعوقوف مايأدعبالا نوكمالةداعهإ ثم عوةوو

 سانلال عفن نمثلا ضل هعبتو ىلا ارعالا كلذ نم سرفلا عاتب او هيا ءىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 اعاتبمتنك نا ىبارعالاهادانفرعشرألا سوه .اعيلاعت هّننا ىلصهللالوسرو نودي رب وهنوموأسإ

 انأةعزخلاقنادهاش هلاقذ+_ةعشب ادق لإ سوه- بلعجلا اعن هلا ىل_دلاقفد_ةءدالاو سرفلا

 رابخأ فك ةدصأ نأ ىمأو تن ىلابلاسةنان ةرضحأ ل_بود_لءىجلا_ىلهللا ليصل لا _تدهطتا

 نمداهشلااذ 00 ع دما لس قا لونر تفس رفع داق كتر سص راسم ءاشلا

 هتماللكا صومل_لةوأهمال_سال_.ةىلار ءالا مالك ناكوهم_سلةع زخهلدهش نملاقو

 هئاعدةءاحاو ملسوهياعملاهت هللا ىلص ىلا ءاحدابىأ(باسبااذ- هو) قيلءال هل_ثخالاو

 ةمالا.ذهءاملع نمدحأ /نكمالىأ(هن طا نأن هزكلا )ريك تن .داحأ ف ىوروا ريثك عقو

 ىللاعت 0 يب كاب امداد اهنافإ سوه لعملاء« هّللا ىل- صهناوعدع_مجلعينا

 1 ١ هلوق وني-.: هاا نمناك ن1 ني-ةيلاهءل_ هدي والاجادا وتاماس لع, رك نهد ةرطق همم

00 



 (وميل ع ىلاعتهلا لص.رشاب وأد للا ميف) ءاىلوالااتلاسنءاهريغتو ا دودتبىأ (نايعالابالقناوهتكرتو هتامارك لصقل
 ىورهارذ وبأ )انت دح ىأ ( اذن ) ىفال اولا 0 ن وبلغ نباىأ(د# نبي دجأ) هذ ىفامكانربخأىأ(انا) ما اركالام مسا ةءاركلاو
 1 ممم مع ل مم ب مصل لا مم سل ل لا اسما ل ا 0 1 ا ا تن اس ااا ا سس

 هناىنعبالذادارعربغ هرهاظ ن افروه ثمل وأب وريثكه ل ثمو ىدحتنا نهرثك أمهلوةك هر طاحت نأ نم |
 ْئّدلاب ةطاحالاو لة هءز رصعلاءالضف ضءدهدرفأ ىت> هل < قون دقو ةطاحالا نمرثك |
 عفن امساج قىلاعت هللا ىلا عرضتلاهانعمءاعدلا نارع# ( هيبنث) « هدا ارفأعيجءاصقتسا اهاعما
 ىديعترمأ هتابسمجأو ءاعدلاةدئافاخ للا فج دقور دقو ءاضقب ئث لك ناكاذا ليقدةورضنأم عدو
 هءاعىلاعت هللا لص هيلارا ثأ اي هيلعاؤو ةومءاعدلاءاقتاعمكلذ نوكي دقو هيدورعلا ماقم ىلع ةظفاحم
 ءهاوسن عل ضد_ةؤهيف:دئافاله نالاقوءاعدلاركنأ نخل قل خا !رسسم لك فاول عا هلوقب ملسو

 هفرعافلدلا
 ةةرا#ار ومالا نمه.هنا>بسملاعت هنا همركأ ام ىأ ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص « ( هتامارك فلق«

 لءمن اب ىد>:للةنراقمةوبنلا ىوعدد_هد نوكت ةزجعملا نافةزجعملا نممعأةماركلاوةداعال
 ىف لغناو هنا>بسىلاءتهّلاءايلوأ نمهريٌغو ىما نوكي وكلذابيف طرتشبالةماركلاوةوقلابوأ
 ةونلا لقا مناك امو فر عام ىلع ا ذب ص-خالاهناالا ىذانةزجعملاوىلوللةءاركلا لج فرعلا
 مل_سوء«يلعىلاعت هللا ىلص عقوام ىأ( هتاكربو) اه ةءدقموةوبنالسدسأتهنالاصاهرا ىمد ىنلأ

 عقاوو زئاجكلذواهترو صواهتيهامواهتةيقحلدبت ىأ( !نايعالا بال ة:او) قراونملا نمهتكربي
 ل_ةا ةهمظءأناك ناواذ_هىلعار وصةملصفلا !اذهس لوم هونإك ع:ةممب رسدلو عصالا ىلع
 (هملاميةؤ)تاذلا ىهو نيععج نا يءالا» .رهاظد سدل نا.ءالا نالقتابهنامارك قلو ةءنان حالا

 سالاو سإلا نممعأ ىهفهسفنب رعالا ىلي ناد «رشابملا( رشابوأ) ةقي ريشلا هديب ل_سوهيلعملا لص
 فداصألا خ. يش ىفالو#ا نو اغني نجرلا دبع نب هليا دبع: ب( دهم نب دج انرمخأ) نايراقتمسملاو
 انثدح) لاقءرصعمامانونقلارثاسو ثدد_-4اىفن اكو ةئام سنو نا ة:سىوتهللاهجر
 قباسلاةركسن باوهىلءوبأ (اعامسىلعوبأ ىذاقلاانثدحوةزاحا) هتج رنا. مدق:(ىورخلارذونأ
 اولاق) مدقت كديعسنياوهنجرلا دمع نب !( امهربغو نجرلادمع نب دج هلادبءوبأ ىذاقلاو) هتجرت
 لاقم دا ىورملا نهد( رذوبأ انثدح ) لاةمدقت دقو ظةا|ىحابلا( ىضاقلاد بلولاونأ انثدجح
 ىييمثكلا (مثيفاونأو) مدغتملاىلمتسملا( ى>ساونأو) مدقتملا ى.خرسلا (د_#وبأانثدح
 ح.يمعل)!بحاص(ى راخيلاانثد_ح)لاوهتدسنو هتعنو هنايب مد_::(ىرب رغلاانثد>اولاه) روهثم ا

 ةنستاموةثاموىدحاةنسدإو ىردمل أه واعمو.أريغصتلاب( عد ر ز_نيديزبانث دح )لاهو هلا

 دب زباثدحداج نب ىلعالا د معان: د> ىراخ.لا :ئدح هءاوصوان» خلا ىفاذك ءامو نينأمت 5

 ةيورع ىلأ ني ديعسانثدح لاه دصم ألق نمو ارهنم طةسفىراذبلا عم ىقوهاذكهو عدرزنب

 نا) روهثلا ىاهعلا(كلام ني سنأ ن ع) هتجرت تمدقت ( ةداثق نع) ديع-نعةخسن ىفومد#[ك

 ىلءاككلا ىقدربملالاقةلمهملانيعلاوةمجعملا ىازلاوءاغلا متفب عزف موب عقو ىأ ( ةرءاو عزف ةنيدملالهأ
 عزفلاقب خارصتالاوداجنتسالارخاالاورعذلاب فوم امه دحأ نيهجوىلءبرعلا مالكق عزل
 ريش زلاودادضالا نموهوع زفأو

 لزعالو فاعضال حامرلاوط 3 مهيغت_هىلااوراطاوعز اذا

 ىألوالاانهدارملاوعمطلا دنعنولقتو عزفلا دنع نورثكستل كنا ملسو هيلع اعت هللا ىلص ىلا لاقو
 عمسال( سو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لو -ربكر ف) بنعم رهشأ و هو هبنس او رصتسا فوخعقو

 وأ ىذاقلاان:وةزاحا

 ىضاقلاو):ركسنياظفاحما
 نب د_<ع ْئيهللا دمع وأ

 م مهرع غونجرلادبع

 اضن مرضا ةلاريغو ىأ

 انثدح) مهعيجىأ (اولاف)

 ونأان: ىذاقلادياولاونأ
 ا ( قيس( ىورغارذ
 ىسخرملاوهو(دعوأ

 (اولاق) ىنريمشكلاوهو
 (ىريرغلاان:) ةثالثلا ىأ

 رهشالا ىلع عتفذرسكب

 ىأ (ىراخبلا ان (

 (عيرزنيديزيات)
 ةنواعمورأو هوريغصتلاب

 ديزب نيب و ىراخبلا نيب
 ديزي ناف عدرزنيا

 اخت سدل عي رزنبا

 خيو هاماو ىراخبال

 دةودا جن ىلعالا دمع

 اذه ىراخبلاجرخأ

 771 دىذلا ثند_حلا

 داج نس ىلعالا دمعنع

 دزساابعترز نيدن زي نع
 لاق ىاقلا هفاسىذلا

 ىلعت ونأودوادونأو ناخيشلاهنءوشلام نيدا# ا نعىوراذ_هىلعالاد_.ءوىهتناءدم-عملا: فلا هيدجواذكو ىز

 (ةرم)اوناغتساواود اخىأ ىازلارسكب( او عزف ةنيدملا لهأ ناكلام نب سنأن عةداتفنع)ةءورعىفأن باىأ (ديعسان) ىوغبلاو

 ةئيدللا نم جنن يحس انلا لبةىأ(لسوهيلعلا_عتدنلا لص هللا لور بكر ف) تافوالا نمانةوكأ



 ىحدلا لصأ ٌديزوةعرس ىف هوط* براق: ىأرم كيوعاطلا مضي (فطقب)سرغلاىأ( ناك ) هنمأر امص ىأ(ةحاط ال اسرق

 ا فرطتلا رهو كلاوهدك نعوأ نكذلا يذم نءءازر نعمك شداوأ عضد ل (فواعق وأ حاط لبى

 ونا لاك هو طم !١باودلا

 دقو ىدملا قيضلاوهديز
 م ءالاو اهطقةبادلا تقطق

 ىأ (هريغلاقو) ف اطقلا

 حاشب( طب )سنأ اريدغ

 ةدد_.ثاا ةمهملاءاطلا

 طا ىدضلىأ ةهرمه5

 كل 1 نموهو

 اليقت طااطت ىريطلا

 هلوق ىد_هعونألاقو
 مهةوعىأ م هطبثفىلاعت
 نه ةعأأ (عجراملف)

 ريم وهنيدملا ىلا عزفلا

 ة-اطىنالىأ(لات)اسأب
 ىأ( ارك مر قاندجو)
 ودعلا برم ,ىرخلا عساو

 سرغلا كلذ ىأ(ناكف)

 هبوكر لعن ىأ دعب)

 (ىراحتال) اذه هاوةوأآ

 نءءارلاحتفوعايلا مضد

 قباسالىأ ملاك رهلا

 هقيسال ىن»ااوىراسالو

 لج سد و2 لح هريغ

 ءاكاو نوذااب (رباح
 ع اه . -

 ىانءهحوتعملاةمحعملا

 دعو ى

 هينجوأهريددنع هنعط

 (ناكو) هوو أنجح
 ىأ(يعادق) ل#ملاىأ

 بعنوىثملا نعرزجع

 (ط_كنف) ريسلا نع
 ةمحفللا,نككلارببك
 ىأاهح فب هعراضم فو

 ةياهتلا فو عرسأو فخ
 ةداورلا ف ئياماريثكو
 رراحراصن اىلا ىطاشن ىهتن اىأ(ناكى>) حيمحصي سلو ظشنا
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 كاتم عمس ىلا تناك ىلا مهلك سمانلا ىبستق مسعلع مجهاودعن ا مهنلل مهعز هو سا ذااحايص

 هباضتأ عمهتلماعمىفطاو همل_بوهياعلاعت هللأ ىلصه كرب نهد هقواض»[فال_ةءاهن :؟قو

 10 ا ب و ل و يم

 مع نما رعاببكر(ةحاط لالا سر ة) مك اروهواوءارتزا .4لاةفهءوجر ؤسانلا ىأرو توصلا

 ةام !ءابقنااد_> أ وهو ىردبلا ىف هعاا ىراجتلاىراصنالا لهسنيديز وهة>لطوأو هيلعح رمش

 ىوروم دق :اكدحابدو مام هلو هلو هيلعملاعتهّلا ىلصولا لور عمده اكملا دهش نميوةرقعلا
 فاقلار كي (ىاطةهيوأ ىطق.ناك) هنرجه نمني-:الثو وعبر أ ةةسىفونوةريدثك ثدداحأ هنع

 ةيادلافطقن م-طو ةفءاطلا مضي فطقي ناهربلا لاق ىوارلا ءهيقلكاوءاقلاوةزمسهملاع 0

 لاقوهنممسالافاقلا رسكب ف اطةااو ىرش نزلا هلاتاكءاطلا ريسكم ف سنعلا فا نماماو ئط مل نعم
 ناسنالاده» ىصو ونارراقتمامهو ىلا قيضلاديزوبأ لاو 0 الاد ءاودلا ف فولطعملاىرهو لا

 ىط#د « ناكم( أطدب ) س أ ر غىأ (هريغلاقو) فا طةهرو هلوق ىف: :ءموهو ل *!قتيءوهول كاو

 طد ع 111 كافر هو فعدد 244222 همءاطو ةحوت ةمجدم -ومءابوةمومظم يدك ان

 ؤطبلاب فص ويناك هناا :ههيدارملانارهاظااوىلوالاة داو رلا نم سن رقوهفاطلا قي_ضؤطبلاو

 عزفلانم م لسوهيلعملاعت هللا لس هللا لور( ع-جراملغ )لو جلل ىتيموهو كلفه هلا تال دو

 ةراعم د اوهوهلوه_بوودعووب رحةد ىقرحملاك ىأ (ار مكسرفاندجو) ه 0. ة)ةحاطابأ جو

 كل هد ىأ مذا ىل اع عىجمم (دعب) سرفلا كلذ( ناكف) عسونىأ هملع ىف نالذر <:لاق ماك 4 2 رعت

 وهو ركل ندا عاقملووهدلل ىبم ( ىرادالا هتكرعب كلذهلإ- سو.هيلعىلا هن هللا لص ىنلالوق

 كالذاو”اكف ىبسد الو هلاوهَعْلاممدنك 0 رتل اب كب دب ر2وهةاضأ ناو اوءاملاهب 25

 ناكو هحور“ ا ع را )او ىراخيلاو ا رقبدحأ هبر اال

 سدن) سو 4ع ل ءىلاهن هللا ىلص هنا عوذلا اذه٠ نءمناحب .كلاءاورامم( واب ودنمىمس سرقلا كلذ

 اكو تطتع اس فو امهتعىلا_هتهللا ىذر فو رعملا ناحل ىراصنالا هننادبع نب( رباح لج

 هدى نج>؟كلذناكوهو4 وأ دو عبدو فوأ هنجق ه-ةعط) ناوهو سلا نمرصنك ةإوهم

 ةمجعم ان يشل ارم ك(ط ثدق)ريسلان مهم رحت او بعتىأ ) ىعأدت) ر«اكلذ(ناكو)ةفيرع ا

 وار ادارئاو لكلا ض طاشنلا نم فة وريلا ىف عرسأ ىأ عراضللا قفاه ءو ىذاملا ىف

 امعد_ةءاذاةدقعلات طشن لاق ح دهد سدلو ط2 ذاري_ةكىورةهباهتلا قو ةعرم هوةوقادناقووأ دعا

 ةلودلا عار ةبابتب تح اذا رادلا تل ةنولاقع نم مدن اف" ثيدحلا قواوتال-.اذاأهتطشناو
 ريغهنالاقي فيك ةهفال !*ةراورلا تدك اذاو ةعرمس بذا ءانعم لص أو ديزملا نم طشنا انهي اوصل

 همسشل و رش *ب ىقوادب للا ء.ثدقاهعزناذاولدلا طثذ نمراعتس نازوديف ةراعتسا هنا قالو باوص

 (ناك ىت>) هيفةرهاظ نك: ىلا هنتوةادنأوه ذح هن اكر ملا نمدجارخ ايهريس ف دج ى> هلد سكن
 هيفرمم_ضلاف مواعللءوانبزو<كالوو هل ادوةممامزلا 0 ماسزكلكال) 0 لاو أرباح ىأ

 نمهذ- < هطاشن ةد_ثا هنالوسحو هطمّض ىل_عردةيالهنا اذعمو لمحلل وهذ لوهجلل و را

 كايداكص هعمناك ةنادهتعلاعت هللا ىذر رباح لاةني>يحصلا ىاك ث.ددح اوهيفهعزان وه

 ىنأطرا هالاقذكناشام هللا لشو لام وتم عم ربو هل هيأطب مبا فةوزغ ف لسو هيلع
 لا لور نغم 1 ليد ةءالراصة لاس كرا هللاقو نوح ءهسكنو لرنف تفلختف 59 ىعأوىلج

 ه->ورشوشيد- ها قدح صقل_صفإك هله بهو مثهنمهارت_ثاهنا مث ل سو هيل عىلاعت هللا ىلص

0 
اخيشلاءاور (ممامز) كمال ىوربو(كلدأم)

 ن



 ماارسكب كب (ةقفشت) اهبرض ىأيراهةفحخ ىجشالا) ةنكك اسةيتح فدل مهلا نيعلا حئفو ريحا ضب لم عمم سرغب كلذ لثم عنصوأ)

 (اط ل زاهسأر )كلذ دعب ل 1 عد ىأ 1 م )ث كيو ا ةكربا اياعدىأ» ءارلا د, دشتي( رملع “ “لرب و« عمالة ردب ىأءاغلا حقو

 نهىأن ولا حقب سس بيضة سهةييص صل

 عاب 0 اهعارسا لجأ لش (كلذ لم عنصو) ىراخبلاح رشىفاكعامرلات اذةو زغىهةوزغلا هذ هو قئالامهمزكو

 ا (اهلسن نم ةلموملانيعلا حّمفو محا مضد ) يعمل سرفب ؛]ى ويممأأ] كثب « د> ىفهنعىلاعت هللا ىذر رباح عم عنصام

 (ىجشالا ) لاعج همسأ ل ةوىقو كلا ىناحصل ا ةرمسهنا ل ةودايز نيل يعج وهو مالو ريخصتءأمو

 ىل نيهللاد معهنعوا وراذههشب لح و ه|ممق ىشو ع.جشالب و فذ هتإ ءهمنيعو م - وه مجعمنم د
 هئاعدرثأنماذهو(اغلأ

 ن0 انفترلا ساس ار ع ا رخأى ةفيعض ءاغجعسرف ىلع وهي اعىلاعت هللا ىل< هتاورْغ ضءعن قتنك لاقدعملا

 : 00- :اك ةقفحءاهرضف :ةميعصءافح ءاهنا ت امون :اشام سو هيلع هللا لص هلالوسر ى لاقف

 راشأهيلاوةريثك ةدعاهنطد نمتءدواهسأر كلمأامسانلا لوأ ىنئءأر دةلفلاو اهيذكل ها كرايلاةو
 مملاردكي( هعم)ت ناك( ةقفخم) اهب رضى أ لس سوهياعىلاعت هلا ىلص هلال وسر( (اهقمدل) هلوشب

 قفل او اصءاهنالبقو ةردلاىهو قفا ن مدل ] مساءاهو فاقوءاغلا عفو ةمجعملا» ءاخما نوكسو

 5 اي(اهيلع لرب دا 4ع رمهلك ناقفاخماو بلقلان اًمفخوهحان رئاطلا قفة هنموبرضلا

 | ةوقلاهماجلب اهسأر طبض ىلعرد_ةبلىأ(اهسأر كا عولفإا هيف ةكريلابارارماعد ىأ ةكربلا نم يعم

 هيا يرانا اهئتطد نمجج راما اهل ف نمل صحو هتدلواممىأ (اهنطد نم عابو ء) اهطاشن ةدشنمىأ(اطاشن) نموأ هرلاىهتناىزلا | ..قيةحوهواذهنم ذوخأ «كلااودوةبهنجعاذانيجعلا كلمم-هلوقنماذهو هلابتيذاحواهربس
 نوكفرسكب(احالمه) 0 دل ةميظعةكرمذ_هو (اهلأرم عين .اب) ل_.ذلاوداولا ف عاش مث فوحا ةقيقح نطبلاو

 ةلورهلاع درس ىأ مج مث فل هيفواهدالوأ دلو واهدلو كلذ نوكيف ل سانئت هددعتمنوطد|هممءدنعن اك هلءاو !سوهيلعىلاعت
 اس راجل ١ اوراذهو رهاظوهواييلع كريو هلوةارظانهرخ آىلا عابو هلوةواهقمخ هاوةلرطانكلعهلوةؤرشنو

 7 ل (ةدانعنيدع_لا لاط طم |نيرا مريسلا ىل» .اق((افوطةاراج بكر ) سو هيا ءىلا_عت هلا ىلص هنا حاط (رباباالالناوهر نمالا ||| كنب هللاد عني حسا ثيدحنمدعسنياءاور ثيدح ف (و)تاعيتسالا يت ريلادبس نيالا

 اهتيسالا لك نامل هانعموأ هبكرامد- هد همح اصل اس تىسو هو ' ءىلاعت هللا ىلصهداعأ ىأ( هدرف)ر وهما مهدعس ىراصنالا

 ثيدح نمذعسراءاور || نان لوعقم ىلاءلا ىلع و لاح هد_هداملوالا ىلءفهباوحرمع امك اهلمع ل معد وأهانعم نوكيدرنالريص
 نانا اومسا هيشم عرسإأم نيزاربلا ن موهوب رعم ىسرافو هو مجو مالو مملانوكسوءافمارسكب (احالمش)

 تارعش ناك و ) ةحلط ىنأ راسام لعق بسن ىألو وجال سس( رباسالاناوهرهتومسدتما كلاوتسوّصْطةثه لل

 نيعلاحتفب(هرعسش نم هللا ىلص(هرعش نمار هث تناك )هنا ىهبلا ىور(و) ىراحال هلو ةىفرتاك ةغااسرك ذاع رات
 هنارعش نمىأن كسو اهعضوهنعىل اء هللاىذرهناىأ (دوا ولاني دلاخةو ذل قىف) امه نيعلا حّاممب وهو سو هيلع ىلاعت
 هناك تخت قاع عضولام هئاهل.ةواولا حشو نيسلامضو ماللاوفاقلا حتفب وبل ةلاواهب اتم. ”هبوستللال ا

 )ا سو«ياعىلاعت لءانابرحو ء(الاةةؤ رض ىأ(ابجدو- هدام تام صلا ل ةسنلةلاقيو ةفورعمىا هو سأرلا ىلع

 (ديلولانيدلاغةو_فلق | ك ىلا تارع سا لل ةكربي مهمز وأ مهل قي هث دعأىلعىلاءت هللا ءرصنالا ىأ (رصنلا قزرالا) هيف

 مضو ماللاو فاقلا حب 111 لاوحالا م-عأن ,ماغرقمءانثثساو ا هرخآ ىلا قزرالاة إو هنو. لق ىف تناك

 لع عذوب امني سلا نكدنير اها سوم ءلع هللا ىلصهرعش نم ةرعش مش عةعد رأ هدنعن ,اكىولعلا ارهاط ىنأن بانا ميدعلا

 7 2 1 داي )م11 تل رعل امل هنانالفىل لاق هللاقةبدسلا نع هلأف هيلا تةتلي لو هج . ةيفوكلا لدسآرلا 278 : مايأد 20 ؟ افدتارعشلا كإ: ىدهأو هل ل<#رافمرك هلو نييولعلا بحي ب لحمارثأ

 كيب دلاع رض رف“ || تنال قرت مفرانلا فا ممتارعش ىرئاسب فان ةدقو ءارانء:مبلطفترضحاف اهراضحا
 و 0 ىفىأ (ع-_.-صا|ىو) مارك الاةباغهمرك أوىدخت المنب هيلع منأو هل جر ل بةفتناك امتنحأ

 نق. ؟ل[5 ا < لال اعلا "نإ 124 ل ا

 اييلاههجوتو هيرضرثأ
 تبتمقأو رشنامتهف 2

 قبل اهاورامهل قال
 (افوطقاراج كر و)
 نيدعسلا) ىفاقلا افي

 هلك نمىأ(هد رقمدامع



 قو ىووذلل مسم حرش اك ةفاضالاب(ةساايطةمح تجّون أ اهناإا ههتعىلا- ءثهللا ىد ١قيدضلاىأ( ركب ىفآت دبءامسا نع

 اهلصأ نماماوهو قلاب ترسفوة يتحتم داي زب ةيسلايطة خذ ىفو برعم ىسراف ثلثيو مالا حّتفب نال مط عج ىف صولا ةخسف
 2 عل تراصدب#اءدهنالاعاعا رطاناماو
 نسعد رأو سو >::

 ميل الانكر ةفو نس
 ةايط متءارض#ابو
 ةنزفامال يونتلاب
 (تلاوو)ةيناعو ةيهافرت

 هللالوسرنا)ءامسأ ىأ

 سوهيلعملاعت هنا ىلص

 حقي (اه سلي ناك
 اهلسعن ند نة ]ةدح ىملا

 (ابيى-ثكس ىَض آل

 ةفنأ ىهوأ ةيلاحةاج

 ا وهو يتم
 هدى لوجتلا
 لاقو اذهماكأملا ةغيصد

 اند >و) نصملا :

 وهو( ىل-ءوبأ ىذاقلا

 ه>بشنع) 6 :ركس نبأ

 (نوميملا نبامساقلا ىلأ

 ىايلادع ىنأنءذخأ
 1 تناكتلاق)

 فاقلا حقو (ةءصق

 مالك ف ئاعا نكدمو

 عتفتال ةسغللا باب أ
 رسكلتالو بارسجلا
 اضصق ندم ةءصقلا

 هما ءىلاعت هللا ىل هىننلا

 مجفاتلاربك(لسو
 ءالا اهيف لمفانكسف)
 ىو (نوقشةس ىذرلل
 (اهب) زوةشُتسفةخسن

 ىلاعت هزي مهيفثقىأ

 دعس نبأ نياهلاونيميحلاب وهو نيودءلاب(هاجهجدخاف) امتد ةكرمب

 ءامسأ ن ع)ةجامْنياو كا .فلاودو ادونأو -هدأو رشي دحلا اذهنالل.م عدت وأ عيحصلا ثدحلا

 ساسنلاترأو ترهظأىأ(تجرخأ)ءاءسأى أ (اهنا) امهم عيىلاعت هللا ىذر قيدصلا( ركب ىلأ تب
 ةبجةفاضابىو رهناىوونلالات(ةسلايط) طي بوت ىهو:دحوملاءابااديد كو محلا مذن (ةمج)

 ةيعافروة ينام ةنريهنالفو ردم نونمةسلايطواهحةفرهشالاو ماللاثملثْتي نادفيط عجةسلايطأ
 ةبحلاهذ هو خسذلا ضءد نمةلايط ظل طةسدقو قالا بوثك ةبد ةفصهنا ىلع همصنز وو
 نيعد 6 ة.ثو>:: اسوهرلعىلاعت هللا ىلدىمنلادعب تناما ملف نينموثملا ماهشئاعابتخأ دنع تناك

 تةصوفءارضخ ةمجىوراذلور ذخ مالعأت اذاهما لق ةيسكالا نم ع .وةسلا.طلاوا+تلقتن|ةنس

 ليةوجسنلا نةةملاوهو ل ةيصك سايط ع-جهناىل_.ةو ةقلخةكايط ىنعمل_.ةواهطعب فصو
 نيااءلاقياذلو مجعلا لمعت فوص نمءادرناسايطلا ل ةوججاسلابفرهدرضخأ ءاسك نسل طل
 رثكيناك ىأ (اه_سلي لسوهيلعىلاعتهّللا ىلصهّلالوسر ناك )ءامسا(تلاقو) مْشلا فىفاسميطلا
 ىد رطب سدلو نوياودالاءرك ذام افرع ء-#فلار رك-:ىلعلدياذك لعق. ناك هنالة.ب لا هذه سل

 || ناناهئامىأ(اهب) ىضرملا(ىشمةفىذرأل)هيطعنفاهل_غامذ_خأنو (اهل غن ندنف)رماكعضولا
 اهناهل_بمىفو هتكربب ءاغشلا هلام هةزريف سو هيلعهّثلا ىلص» راث " ايانميتنادبالاه.عسيوهنمب رشي
 ىلعمهحضعبهب لد ساوجاسدلا,ةفوفكمت ناك اهناوةيمجعىأ ىرمس كلة بسن ةيناو رسك ةمج
 ةسلايطلانماهنوك ىنانالو عداصأ ة مد رأىلعدي زيال_انمهضعب هديقورب رحلا نمفاحسلا لح
 لاحدلا موق ةلحهنادر واسل مهضعب ههركوناسايطلا لمعمل سو هيلع ىلاسعت هللا ىلص هنا ل قام

 نبد#© نب (نومأملا نا ءاقلا لأ هخرش نع) مد ةثدقوةركسنباوه(ىلعوبأ ى دال اانثد->و
 || الو فاقلا تقي (ةعصقاندنعشناك لاق)رو هشملا مامالا نومأملا نبا, فورم ما ىدسلا ئنمعرلا ماه
 تناكامبىووتلااهدبق وسشنلا نمناكاعف رعلا ىف ص ةقورعملاِ :ة4ا ىهو مايك كلم

 لمحو قرطل | نمقدرطدهيلاتلصو:د_:ءتناكاهنا لوتح ف نومأملا نبا لئاس:!اوةرمثععست
 ةتفجعمجك ف اقلارسكب ( لسوهيلعىلاعت هللا لص ىبنلا عاصقنم) مهدألب ومهرايدب تناكاجنا
 هنالاتافصاورك ذيل واهودعيملإ_بوءياعىلاعت هّنلا لص هعاصةواذ.أ عصقىلععمحت ونافجو
 صد رمعج(ىذ رالءاملا اهي لل_هحئانك-ف) اه رخرءالواهدعيالوا م ىتعيالناك مو هياعمللا ىلص

 | ذحخأو)هراث آراثا ةكربل ريف عضواممم_مرثشدم-هل_دطحيفءافثلانوملطي ىأ(اهبنوفشتسف)
 1 هنأ اوصنا ل-.ةو ءاه وفغلأو :ريسخالا امد وءاهأ مهندب نيدح وة ةمز م. هأ> عد ىرافغلا ءاحهح

 مسا فلتخا وةفورعم هل يمة ىهو رافغلة بسن نيغلا مسكي ىراق- ةااودرخ [قءاهالر ود ةماجهج

 سدق نب | ليقوديع_سنب| ل. قو مارح نودعس نبل يةو هنعىلاعت هللا ىذردوعسمنباوه لي قفهيبأ
 هللاىل_ص هللا لوشر عماهلك د_هاملاده_ثو تيدا هس عقد روةد هع رحاهم لا وهو
 بيضة ىنعي (بيضقلا) ةن:هنعىلاعت هسا ىذر ناقع نب نامثعد_ءهيقونو ملسوهيلعمىلاعت
 (نامثءدينم) ةريصق ىدعبنضةلاوءانااعمناك ىذلا سوه ءىلاعت هللا ىل_صهّنلالوسر

 هلو زندعب ليةوربملا ىلعوهوهذي نمهيذج وهذ-خأ ل-يقفرادلا مون ل-بق ه-ياعماوأمل نافع نبا

 افرصنم
 ذح هاوأر سكب ( ىراغغل ازهرخآ قع اهنودبادهجن اوصل اوءاملاهرح 1ىنودي زي نوددهجما ىربطا !لاقوةو ديمو ذيع

 ربنملا لعوهو ىأ( نامثعد: نم)!هنولوادتي



 نبالاقو هيلعساثلاحاي صا ريك لهناهرهاظ و هريسكي نادصةبدذ أ ىأ(هرس كل .رادلاف رص
 هيحاصق) دانعم وهاك هر سك ىقهث كر ىلع ىتا ىأ( ةيرىلع) رسك هناريسلا لهأ ضءد هرب '"اذمع

 اهوضرمل ارح وما ان عرمأ هناف لش و هيأ |ءىلاعت هللا لص هلا لوسربدضقر سك نمدو نمي( س 2
 هللا ىلص ىلا اهياعد م“ ءب ناكاصعلاءذهو ىصعوأ عاطأ ن عاصءلاريسك حصنال فر علا نءالاقاذلو

 نيالا ىءملصأوه,بتءتوو هني اصأىأ ( هتذخاف) ,دعبءاغلخلا اذكو بط اذا بوهيلعىلاعت

 اب .ىأوكأت قفءاضعالا صءد د صن ءادوهو4حرقك (ةلكالا) ٌرذاعهز وحتفلواثتلا

 هلك آلوقةت سان لاو بطلاب تك تالصةمىقروك ذماهندب ىرفلاو ماذجلانمعونوهو عطقتيو

 يولقلاراٌمهباتك قسرعلا ضعبل د شنأ ىلاعتلا ن الاخ نا لق دقودلا

 ةلمابؤكإ فن عصاذا 5 أرماالاتنأ ألهتنأ نمو

 ةلك” الاهلكال راك « هرهيسعخ ىلع ىلهامللو
 ةياورلاهضراعتناالا ه.ىلاعت هللا هجر ف:صملاةرابعأر 5ناحصيفتءالاةعَأ نموهو هيفهئطلو
 حجاعي ضرملا اذ_هنافهندبل ضرما ىرس: المل كلذ نمءإ جر وأ هتبكر ءاجهج عطق ىأ( اهعطقف)
 ةلك الل ل_ءافلاريمضن |ليئاملةجاحالف « دسافوذضءلك بط عطقلا « ىل.ةاكوضعلا عطقب

 اهيفعقو ىتلاةنسلاىأ(لوحا)ماسق(لببق اها طقنمداجه لا( تامد )هوو ضرملا ل. واب هركذو

 نءاصعلا ل وان” هنا باعيثسالا ىفريلا دمع نبا لاو ملسوهيلعىلاعت هللا لص هيدضقا هتئاها بيس عطقلا

 ا كر ىفةلكالاتعقوذاهر كف بطة وهو ه:ءىلاعت هللا ىذر نامثعدي

 هنأو اهرسكي لهنامرهاظنالنيهج ون هىلاعت هللا هجر فدصملا مالاكل فانموهوةن.:هنعلاعت هللا

 دجسملا نم جب رخأ ن مح هنعىلاعت هللا ىن :در نامثعدب نهاه عزت !هنافنالا ضورلا فولوا هياعلاح

 ناهةءناكو ربنملا لعوهواهذخأ هنا هلوقىفرملا دمع نبا ماكل ىلا ةعاض: ا وهو هيفةالصلا نم عنمو
 رخآ ىف رخمثش نيد هارلاءا هللا ةداعىل ءسانلاب ىلصن جر ةثدملا ارميهو ساهيل

 هو رس ليت را معقو ى> هوم

 قول_عئامسيذقلابلعفو ىف وأد :ناسهتاوماسيماد ياه اقاوم

 ىلصهعمدهاشملااودهش نيزلاهءاحعلان مهنأرعم عم لسو هيل عىل عت هللا ىلص هللا لو سر بدضق ىل ءهنأرح

 ىذر نا هثعىلعه.ضغو هتمرحو سضقلا فرع هنارهاظلا ناف ىذاللاكشا -وهيلعملاعت هللا

 ه-يلع»و ركن اميفالوأّةمادهتعم ناكهنعيىل عت هّنلا ىضر نامثعو كلذ لثم هلغ وبال هنعلاعت هلل
 ىلاعت هلا ىذر كلامنب سنن عى بيبلا ىور( و ايباحص انمومناكن ؟قيلتالةميظءةلذالاهذهامو
 لضفوب ضا | ىنععبسكلا( ءةوضو لضف نمبسكس) لو هيلعلاعت هللا ىلص هنأ الصمام .دحمنع
 ردصملا ف حدفلابءوضولا نازيرلا هباتك ىندحور ىللاعن هللا س دق ىسدقملاانخيشلاوو هيل عدازامهثوضو

 متفلابلوعفىلعءاحام_ثهن نوبدسي امك قوىلوأ أ عدفلاو ئدب ريلانع :رد_همرضلاب وحاحصلا فاك

 ل نا اوعزهحرشىففو رخنبالاقو الوبقلقواعول:عاو وار وهطرهطتوأوضوأضوت
 ىرهوجاهثمأرمستام يعض هناالوو ثلق مضلابهوذ وضولا هءىثوب نعل <لودوةولاكءاملاءامسأ

 رشي ىف) مضلاو حفلا انه كلن اند هلافام دمت !هارريملامهالكو ىووذلا هعبتو ضايع ىذاقلاو
 ناكملارابتءاباضنأهفرصز وح وفو رصمرغةفيرشلاةنب دابر. ناكمدملاو فاعلا مضد( ءاءق

 ىوابقةناغرفانقىلاو ىابقهءلا بني وةثالث نكامأ مسا هناةرصمتلا قلاقو ثدنأ لل تسل هغلأو

 حمشب(ةلكالااهيذهتذخاغ)هيسانلا مه حاصفُْح نو( سأنلا ءحاصق)ابماغادمةءمىأ (هتبكر ىلهرسسكيل]

 رسكب و نكس ورسكو
 ىأنيةحاشب ونوكسف
 د_ع:خفىؤو ةكملا
 ىأ(ا هعطقفإ مسكف
 ريهملارك قيومتك
 لبوأتبةلكالا ىلا دئاعلا
 (لولالبقتامو 9 ءادلا

 لئالدلا ف معنونأءاور
 ةفرعمو ١ نكمل و

 نيا لاقو ا
 لوانتىذلاوهر بلاد. ع

 نامثعاب ن ماضصعلا

 تناكو بط# وهو
 هنا ىلد هللا لوسراصع

 قوتو مل_سوهيلعلاعت
 هرك ذةنس نامثعدمد

 اصعلارسك مث احلا

 مالك قلاحي رض سبا
 ى حي رصوهو ىذاقلا

 ىكللو رم نبا مالك
 ىل_عةيشاحىف تدأر
 فينالا ضو رلاناتك
 ةيحد نبا نعىليعسلل

 ىقىنرعلا نبا نعالل_هن

 هنا مصاو#علا باتك

 رج اا

 تلفاصءنمالو عاطأ

 امهيلوةنبب فلاخاذكو
 تامىنضذاقلا لاق ثيد
 نب !لاقولو-كلا لق

 نامثعدمي قوتربلا دبع
 هناحمسمللاو ةئسيس

 (بكسو) ل عأىلاعتو
 لكح طفنه) بصىأ

 واولا عشب ,واوسمو
 هي مضيو

 سي رأرباهلعاو مقيد فو عذم وفو رصمرمج(بقرشبىفإ



 دعي ىهتذ رتولك هه :اذارثملاءامثئزثجاحضاا دلو يملا ةغي دن دكان قو ث هةنالو ب تفامىأ ( تك رئاقز

 كل: نمءامىلحأ وفبيطأىأ (امميدعأ )ةنيدملا فةخسنىفو(ةنيدملاب)ءامىأ( نكي ملة سنأ رادو تناكرثب ؤفرمو) سن أند
 ايدعاهقير نمرحلاءامعمبصال + حلامرحمااورحملا ق تا ةيولو |[ 25 لئامشلا بح اص نملئاةلاردهنبو م«نونأءادر رثبلا

 2 1 0-2 ا ا 5 5 2ع لاش ءامىلعمو)
 اهيفسك-امد_هبىأ,ضلا ىلع ىنم(د_هد )اهوامعطقناىارثما|(ت هربا هز اضداه.ةةغلرمصقل أو 7 21 0

 01 0 1 ى.7 .[] فاك هلىأ (لع
 لعاعلل ىءهوهقاه ه.كزو< وةمحعملاىازلا عاقب تقرت و ملسو هيلع ىلاءعت هللا ىل_د هئوضو لضق (ناسبهمسا) 0-0

 هيثالثدر ودةو رصةدقفىفاثا| ىلعرصتقا نذدء:مريغو اند«ةءدر وهنالاطد أل وعلل هؤانيز وحو 8
 ٌقاييلعمالاكلاعماهانلصقتاوخا هلو سك اذ ىل اع هللا هيك س ايقلا فالخىلءامزالهند رعوأب لع ءؤامو) كا 38 ن1 هلا 5 هاش - 7 ام بك ف 3 ' # حيف وةلبس>ومرسكو

 دعوا ميو لفت هنأ داو رف عقو و هتيقب ىأهءوضو لضف بص هنا لاقىلاعت هللا هجر فندم ا وحئاوسلا 7
 ءاملاريجشت مسوهيلعىلاعت هللا ىلصهنازحعم نمنا مدقت و ملسو «.اعىلاعت هللا ىل_ص هتامارك نماذه جاحأىأ حام 2 لام

 لقاك ىد_حتئلادصةيللانهو هلرافكللا:دها ش1 ىدحتلا عقوةمدنال لوبن رشب وةيديدحلا رف نا 0 لاف
 قيرلاجموهو ىنععامهالكوداصو ىازب( قزن) !سو هيل عىل اعتهللا ىل ههنأ هلئالد ف معنوأ ىور(3) طر

 نمر (ةنيدملابن كي لغ) .وهيلعىلاعت هللا ىل ههمداخكل منيا( سن أراد تناكر شب ىف) هرقنم
 انرشأ كةزجعمهد_كبملاذلةنينموثملا رهظأنيبناكا ذهواهئامنمذلأو ىل-أىأ (اممِيذعَأ) هرانآ
 هل( ليقف) همسانعىأ(هنعل أسف ) هراغسأ ضب ىف( ءامىلع) !سوهيلعىلاعت هللا ىلص( رمو) هيلا

-. . 1-0 

 ور ةطاضشان ف اعتنتا
 زاحهالولو ىت الانا معنل هتنزاوارهاظلاوهو عّافلاب ىاسملتل |ناقو ةرو دكمةدحو( ناسي ه هسأ] 0 1 -- .٠ . هاا -- 3 || كمي

 هللا اقم نحةيضت
 هيفدروذعالىأ ةيلاحةلج(حامهؤامو) نورد اعل وو همني شومتكا اسةودد ةانثمو ءرمسكو هح:5 3 ءا 5 .

 | -نل كي ديالا م ميسم ؟!وهيلع عل هلل ىلص رح مءناادض سولا مهوب ؟ىمسأملا يع 0 2 110 1في ماش اعل وميلع ل اعتهتلا ردك 0 ب 0 معلا 1 ١ يوه موسع

 ناع_ضومزاسي وةمعتلاو مهلا نمزالعفنوذلا عشقي( نامعنوهللب لاق نسجل الاقلا 3 0

 هنعىلاعت هنا ىضرةحاطءارتشافمءام هللاريغف همساريغفانهر وك ذملاوهودرق ىذو زغ ف لو

 (كافلطف تيان ةزانو)
 هللا ىلص هلو درح؛ىأ

 الر دكا نوذلا ضد نام هتانههياوحف قاطنالا طيصضو ضايل|ةحلط إل بقت هءقدضتو > 55
 ١ .٠ 1 وي 50 8 ا 5 0 5 امهددا ناوص 2 1

 حلامو عمصقل اوهعلموناسب ةققاو مال دب دص ةهن اكفنوناارسكب هناديدجلا حرشلا ىفومدقتم 3 31 59

 ةلاطالا فوخالولو اري_ثرثنلاو مظنلاىفاهدو رولل .ةاكانثدماوة.صفريغاهتكللاضرأةغل || 0 0

 ممسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هيد ضعنداطعاى ا لوهجلل ءاذبلاب (ىقأ) إو هياع ىلاعتهللا ل دهنأ 0 0 1 3 ع ع 0 2 -- : بأ | وو راضأ | كءاه ادذ.هرخآث ردح هجامنباىو ر (و) بيطهنا لاقو ه.ساريغا-ل لو هيلع ىلاعت هللا ىل ههدكربب 0 26 0
 ع ا ب 5 0 بس هو ردع

 (نمبيطأ)ه تحتار (تراصف) قير وهفءامإسوءيلعملاعن هللا لصهيقى لأ ىأ(هفعش) 0 1 داهم اك ا ذا لئاوزع قملاءاورو( ع زءامن م وأ (ولدن) 6 1 وتس
 نم( وز ةيبطاشلاح و رشىفةروك ذا |ةعبسلاءارقلاد_>أ عنانةصقهنمسد رقو( كسلا ) ةدتار 0

 (هناسا نيسحلاو نسحلا ىطعأ )هنا ةرب رهىنأ نع ىئاريطلااهأو رام لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هتاما 0
 نيكابىأة.لاحةلج(نايكسامهو) همءاب مشو هع رابذجىأ(هاصذل اوه ؤهعضو ىأ ف يرشلا هللاربخ همسأمل هد 1-0 2 9 .٠ .٠ 0 5 م . .٠ ليأ ّ ١ ب |

 ل د هارتشاوهمسر وهفصو
 (امطع) مالسلا وهالصلاهياعأ .سقه.ءقدصتف 216

 وادب) ءح وىألوعفملاةءيصب وهوةدحصملا خسنلا ضء»ىفاموا اولابّتأو رهاظلاو ةحيعح ةخسن ىفاذك (قأن) ضصايفلاةحلط
 بيطأراصف) سوماقلا قام ىلع كذب دقو ثنؤئموهو ولدلا ىف ىأ ( هيف)ءامديق نم ىنا أ ىأ منا دب شنو ملا تفي ( جف مزعزءامنم

 هنال)امم ءالكىأ(نيسلاو ن سلا ىطعأو ) معز ءامن «ىلةيرلو رضحلا لئاو نءىنومبلا ىورو حام: ءاءاور( كلا نم
 نانكشا 5 وزداصل دب دش (هاصخ



 /1 (ةكس) احلا هراتخ كري مال لجأ ن «لوعشم ا ثاطعو ٌةيلاح لج( كاع )

 025555110211 17ر2 ككتتتلففلهلللهعح

 اكرثوا حثط عنك ف(اًمكف)ب رشدامءاهتشا ىضتةنةراوح سطعلاو هل وعقمو أر يبع(اسشاعع)) |

 عيح ث:دح ىف(و)ءرخ [ىلانايدصلاا هاوذأ ىف لتي ناكو هاوق عماذهرك ذي نأ ن حالا ناكو هاكبلا
 باو دااوليقنا>امت ذب نامياسمأى هوة باصصلاه.راصنالا( كلام مالناك ) هنارياحن علم هأور

 مأآت سل هذه كلاممأن الرظن هيفوهذهت ساوهيزمل اكلاممأ ةءادعل اىقو كلام نيس نأ مآل وةينا

 كلاممأن ان اةءاهلاىفكلام من اىت_ثروتلل عبباصملا ح,شىواهمسا فرعنال هنااولاودقو سنأ
 اهمضرو ثمل هل هما نيعلا ثيلكي (ةكع) ىهتنا ةكعلا ة#بحاص ىهودب زهملا كلام مأو هب راصتالا

 (انمسمل-وهيلعهّللا لص ىذلل اهيةىدجت):ددث ءاهفاكو ابااغن ملا هبفعضويدا لا نم نص ىهو

 ىديرلا لاق نمل اهحةفو م! نوكسوةل هلا نيسلا حاشي وهوةباد هلا قب رط ىلع هديل سرت ىأ
 هياعهشاىلص ىتلااهرماف) هد.ةيملوديزلاءالسنا سوماقلا قواضبأ ىزعلل نوكي وابلاغرةءالنمسلا

 ىمنلانال«هزالرابتءاب وهوأرتأال ىهناهرصعتال هلوةنالىوغللاءانعتانهرمالا(اهرمصعتالن أ لسو
 هيففل قام هيفامةمقبج رخما ف رظلا طغضلارصعلاو رلطلا ناطموهلوالا ىلءو كلاب رمالا همْزلي
 اذاوةكربلا هيف لع وهَديِرب هلا من نم لقاس مانءتوهراق:-اوأ قامة لةلرظنلا ىنبنيال هنا ىلا ةراشأ
 ىلص عفد ىأ (اهعفد مث) برضد برضك داصلا رسسكب ريصعن وةقيقملا نيعد رظذ نأ ةققده_قنال بق

 اهوامهتغباهأج اف ىأ ( انمسةءولممىهاذاف) هلديدهملاك لام مآ ىلا ىأ(ابيلا) ةكعل | إو هيلع ىلاعت هللا
 (مدالااهنولأ ب اهونب اهي”أيف)اهماغدا واواوةزمحلالادبازوحي وزومهم لو عفملا هنري ةءول مخ كلذ نم

 ل_علاو نماكزيلاعمهيمدتؤباموهماداع.جوهواوهضوةلمهملالادلانركسوةزمملا مضن
 ايندلا مادادي_سشيدح | ىفدروامىفانالفالءاافرعامادا ىو له .حللا ىفءاوقفلا فاتخاو

 ىأ(ابيلا دمعتف) مادالا نمىن-عب (ئثمهدنع سلو ) ماعطلا هبحاصبام مدالا ليقو مدللاةرخ "لاو
 حرش فاكس كعلازو< و عراضملا فاهرسكو ىضاملا ىف مبملا حّدْمِي دمعي دعو اهذيب اهكىواه دصقت
 ىلعايقا ىأامئاوهدحت ىأ(اهمدا مهن تناكفإل صقنت الف تناك اك (اذمسابيفدجتقإ) ىلبلل عيصقلا

 أمل هتكربت يهذو هتدقفوةكعلا فن مسا ةماقا ثبتنا هترصءام ىأ ةماقالالهناغ(اهترصع ىت>) هلاح
 داضياهرصءناك لذ ؤةمك-4ا إم حرش ىفىوونلالاق مل بوه يلع ىلا عت هللاىلصورعأ تغلاخ
 مواهءاعهرمنأاملاورب ىلاعتهللااومقاعفدوةلاو لوحلايذ الا وربي دتلا نمضي وماسنلاو لكوتلا
 هللا ىلد هناريثالا نبال راغلا دسأ وكلام مت دب ىف لص> هنالو ههدحتي ل هنال تار جعملا ىفاذ_هرك ذيب
 .هيلعيلاعتهتلاىلص ىنلاتنافةءولمىهاذاهتذخأ املقا يلا اهعفد مئاهرصعفالالب رمأ سو هسياع
 نء هلأ -والالب,اعدف ىيدهىل«تددر تلاق كلاممأاب كاذام لاقف'* ىل لزنهللا لوسرا,تلاقو لسو
 ةكرب.ذ_هكلاممأاب كلاثنه اقف تديح:ءاىت>اهتريصعد_ةااسن ىلا ثعب ىذلاو لاذ كلذ

 امثعهلند_اوارشعهّللان احبس ةالص لكردلوقتنا سو هيلعهللا لسا هملع مئاجباوث هللا لجع

 (و) ربدتةليقاك مالسلاهيلعهتلظ-العةزجعمالةكرب ناكرك ذامزا ىف<ي رصاخ هوارشعربك أهللاو
 ةانثملاءانلا نوكسو ةيتحال اةانثملا عم, ( لغتي ناك )سوه لع هللا ىلههنا بسلا او رثيدحيف
 ءاوفاو(نايدصلا هاوفأ ىف )ءاروشاعمو.ب ىويبلاههخو قاصبلا لغتلاواهرسكو ءاغلامضوةيقوفلا
 لوادحلو نوعضربىزلاراغهلامهدارملاو ىسص عجنايدصلاوهوف هدأ نال هلصأرابةءايمق عج

 عجالىد هلا صمىهوةعاضرلا ن ملوعفم مساداضا | عّفي عضرم عمجدجاسمةنزب (عضارملا)

 |فو هيااةجاحال سايةلا ىفالخ ىلعهناءاعداو ل ءاقم ىل- عمجتال ل يعف ناذ ىلقأك عطرت عك عميضر
 م يظصصئتششطلفلطيبيبئجمتج جه تحج ع 2 ا

 ثاقغش )

 هأورامهثطعتز وكس ىأ

 ةربره ىلأن ءىفاربطلا

 ىأ (كلاس مال ناكو)
 اني دواس
 بئاسلا نس ءاطع

 هيزغااوأل +رةطساوب

 سوالط ابهنع ىور
 اهب دارملانارهاظلاو

 حراشلا لاقو لوالا

 وأ هلات سن أرك ذ طة سف
 مأىش وقكاسغلا لع

 ناحلم تنب مع
 ةل-ههم مد (ةكع)

 نمءاناةددكم فاكف

 نمسلا هيفلءحدلج
 ءاثلا مضد(ىدسس#)

 للاسر ىألادلارسكو

 هللا بص الاف )
 (انمسملسوهياعملاعت

 اهراف) هبمدأتيا ىأ
 ىلاعت هللا ليص ىدنلا

 هم رصعتالنا وهيلع

 0 20 امض

 اهعفد مثلاد رصع لرب

 انمسةءولممىهاذافاهعلا

 اهنولثس اه :ب اهيتأيف

 ولبس طب طدإلا
 املكو_هوزيتوذد و
 مهدنع سلو ) هيمدنوي
 نموأ مادالا نم( م

 (اهيلادمعتف) وكمل

 ىلعدصق:ىأ مياارسسكي

 انمس اهيفدجتف]ةكعلا
 قو(اهمدأم قت تناك
 مدن ىأمهمدأةخسن

 ع هيفا

 لوعفم مسا عضرم ىنعن عييضر عج ىحلدلا لاقورهااضلاو هو ىلحا هلامإك عضارملا دالوأ ميملا حب غب( عضارملانايدصلا



 نه ئأ(كلذ نقول يللاىلا هقير) مبيذكي ىأةيثحللا عشب ى كدا الاثاه الله: وهز ههةىازلارمسكوءايلا مب (مهئرجق)
 قاكمريغو رجش نم ىأ (هس رغىأ)ةلطمامبهسمىأ (هساام .ف)ةلصاحلا ١4 ىأ (هديةك 8 هنامارك لدتق

 000 ا ا ا زم ارادوا روما وو ىنزإ] انف جدلا ل سما
 م 2 مهاخ عج ىف ل: .ةأكسا.ةلا فال ىلع وهف هياور تحن اف« ءايلاةدا رب عم صارم خذلا صعد هسرغو ةحمعملا خنلا

 اهم.ثا 0 اودلاعالا ثيدحلا ىقدرو هناف صاالمرو هنأ هضعبءاعداوذاش هنالاقروةصعنا ناالا | 5 ١

 0 وهوواولاب (ناملساو)
 أع دصةيراور هل عقوناالا مهلاً طختاهمالا ن هوعضار ا نايدص ملاك ]ل تهرب - هن نال قامو >هنالرهاظلا

 ىومسلاهاور لقُم_بسم

 هياع هناناملس نه

 سرغ مالسااوةالصلا

 (هيل اوم هناك نيحإ هل

 ن-ههل_داودوبءمهو
 سو## موقنه سراف
 نيدلا باطبج رف

 لعجو نيقيلا تي رطو
 نيدىلا نبد نم لش

 ٍِر رعلا ندم وقود ى

 ىل-_ع) هون اكفهوعانق

 ديدُدُتب (ةندو ةتاحالي

 لكحاتف ريغ هةيددتلا

 (مهاهس .رغإ) لحما

 عقرلاب (اهلك)ءارلارمسكي

 (قدلعت) اهعيج ىأ

 ىأ مكنو مأللا حقي

 لك وأ كيسا

 ءانلا مذ ذب(معظت وز

 ىطعت 0 ريك 9

 ىلعو) كلر ةرمثاا

 مضب(ةسيقوأن يعي رأ
 ةيمحتلاد:دشنو ةزمملا

 فد ور وهشأ ا ىلع

 ةغل ىفواولاحّتفو ةزمهلا

 نكح رأ تناك ىهو
 هنمز قدضف نم امهرد

 مل وهيلع ىلاعت هللا ىلص

 نمراج :زوانهدا رملاو

 اما ىلا (لاةسهذ

 موق نمءارتشا مالسل اوهالصل | هيل عهناد:لا فو هو هقرط ضءب ءاجن 4

 ىازل امسك و محلا نوكسو ةيّمحتلا ةأن :هاامضد(مه رجي5ك) خلان م *يثىفهد لوةفاضالا عار ا

 قرغلا مالك هورشولوصخلاىفوةدعاارءازحالا اورمسةلوصالا لهأو مويفك ىأ ةزههو ةمجعملا
 ىلصد -ةكرعب هلكر املا ةءاضرلا نغم مكيف ىأ( ل ءللاىلا ف رشا( ر)ةهعلاوءازحالا نيب

 هتللص نلاتاماركن مى (اماركنمو) 1 0 ماةمهنم صملا موق .ةملسو هيلع ىلاعت هللا

 ىلع ل يلا عضووهو سملا نم سد رقع الا( 4. اميف هديةك ربل ىهمملا» اوراممل- سوو كد لع ىلاعت

 هسرغو) مد-5 ةيسحلاودب ونعملاةداب زلاةكرملاو ىبءعد ترظع 7 رة وأ ديك ١ هدم , هاو ةقئدلا

 وأ ةخسنىفوونميل ضرالا قرجشلا لوصأ عضو سرغلاو ىقأي.اكهلجالىأ(ىمراسفا نامل - ١
 _توهياعىلاعت هللا ىلصهللالوسرىلوم ىسراقلا هنا دبعو نأ و هناملسو ىوارلا نمك وهف هشرع

 هيلع ىلاعت هللا ىبصهللالوسر نعفلخ: ملم مره مار وأن اوبصأ ىرق 3 مجالا هب رقنموهو
 لمعت :هنعىلاعت هّللاىذرناكونب رمعملام_هداهز وةبادعلا» املع نمناكوهةةعأام دعب كاس

 لاقامبقدصت اهذخأ اذا ناكوةنس لك فال آ ةس# لالا تدين مهءاطع نا عمدنم لكأ» و صولا
 اهينقدو نءادملا, ولو ة:سنيس+جن وة امثال لقوة فس نينو نتئام شادن لاو: اىووذلا

 ب1 لوسو لدقءالومناكو هاقاتشتل ةنلا نا ل_بوهيلعهللا لصلاة دقو نيد النو سو لزم جاهم

 ةروهشم همصقوه4- م سوهيلعىلاهن هللا ىلص هللا لو سرءارتشاؤدو.ملا نمالجر لهو هياعمتلا ىلص

 ديل هارتشا !_بوهيل عىلاعت هللا ىلص هن !ناهرماا هلاوامىف اشي اره ودوهيلان م( هيلاومدم اك نيح)

 هيفودوويلا نم موق نمهارتشا هنادرو هنالدرهاظ ىلعهنا ليقدتو 000 ىل اوما

 بكى ل دقم ةمول عمرا ةكس ا!اورخأ ناعم هل ودمعلان يي وهئدب كرت ةموهوديسلا اوهانهىملوااوراظذ

 راغص ىهوعاملا لبقةدد ثمة انممءاب وةلمهملالادلارسكو وأول عّدقب (ةيدوةئاممالث ىلع) هقفلا

 تش ىأ ف اقمث مالا سافوةلمهملا نيعل ان كسول وقلاءاثلا عتقي(قلعتاهلك مهاهسرغي) لخنلا
 قاعي قاع نما ترك لك وت حارشلا ضءدلاقو تلمح اذاةأر لات قاع نماهشارغ محا و اهسرغ دعب

 ةلجورهاظلاوهو انهلك الادا رااونيب ابنملخ ادم وهف تانكي مكهمال مضتو كرد ليقولعي لك

 كردت ل قاعدا راانادب وي واهرع درع نم 0 وباماويةدح ودىأ( معطل دو هل اوقوءل .ةاملدب ىقلعتاهلك

 ءام | كيدلشا :وةرمها ضب (ةيقوأني_ه:رأىلعو) مركينز وو هوريسغت ف طع نوكم نازاجناو

 1 تلعافتي وق ةوأاهلصاف | وعفأة سيق والاف اشكلاح رشق دعس لاق :وواولا حتفباض:أةيق ولاعب 0

 وهوءابطالاد_:ءوةغللاب هك ىفاك امههردنو_هب رأدار-ملاو لةثلاوهوقوالا نم ة-ىلعف

 ىبمتناامهردنوعب أون انت ااهنا ىرمش زل لاو مهنرد عابسأةسعنو مهاردةرمشعاهنان" ا

 ث دحىقعق وةيقولا ظفلوةضفقنمتسلاهنأو ةيق هوالل ناءب(بهذن ه)ليقاشم ةعيساهما لق و

 نيبهروهشملاا هنادي رب , ناالا مهللا هلهج وال هءاهنلا فاك ةيماعالا مهضع لوقف ناخ.-شكلاو اور

 ةمجعملانيكلاد .,دشتو نونلا تقي سيل اوهرمغو سوماقلا أك ننال الفماوعلا

 هيفاهسارغل نيعل- م ىلا «ىل < نم( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىل_صهللا لوسر مات ) أمهردنو رع

 اهسرغو)
 مسو هياع هللا ص ىنلا ماقف) كردت ىت-ناولسابيق لوغب لخنلا نماذكو اذك مهل سر غيب ناىلءوامهرداذكو اذكبدو ميلان م



 ىقهدنئسربلادبع ني! هرك ذام ىلع باطلا نير عوهو(هريغاهسرغ) بصنااب( ةدحا اوالاهدمب) كلا وأ نامللىأ ( هلاهرغو
 ةدحاو نانامهدب عمجيفناملساهسرغىذلا نا هح ريغ ىراخبلااهركذ ىرخأ ى ب رطفواضي أدجأ دنهىفوهو باعيسالا
 نانامللاهسرغازعةمورمعلاهسرغازع:مىوارلا ن وكي و عطت ملفةدحاواسرغانوكي ناوأ ناماسا هسرغىرخأو رعاهسرغ
 نيلوقلانمىيفاءلادبؤثي وىلحلاهققحاذك مو رزاحهيفنوكيفءري_غناكناودجأءاوراك ةديربوهوادحاو ىوارلا ناك

 ىأ (اهلكتذخاف)هلوق ٠
 ملسوميلعىلاعتهّاإص هيتماقأم ضرالا نمتذ_خأاجن اكزاجموهف تكرداوتعلطاهنا ىنءع(اهلكت دخاف)ةدحاو سر يل وسر ومات جد حاولا || ©دسخاو لك .ناوااعماجاسر غامهناب امتي ىفووناملسمتا لي قورتلادبك ادار اهدتج كلالا) ترو تنرن || قل ىضرباطخلا نب رسمتوه لسيف ريشا هسرغ)اءس(هدضاوالا)رتةغب رشلا(ةدين اورق
 ةمعيركلا هديب ىأ(اهدرو اهداعأىأ(اهد رو)اهلحم نم( اهعاقف)» ريغاهسرغىتلا(ةدحا ولا كلتالا) مالك | هيلع ل درك تمئرج
 تسمى (تزيلي) .|| ف لس ةرهابلاةنارسعمنموهواه صوفي رثثلا هدةكر يبتكر داون أ (شلشاول اح
 قششنو اهتور || ىفوةيدوام_ممدحاو لكس رغاهنابقيفوتلان الطي ىلع ل ديةدحاوالا هلوقو لت وهس هلع ىلاعت
 (رازبلاباتكىفو)اهلحم || الاجاةصقلا ىلع ل محي نا ىنبنيةهدحاولارك ذريغنماولك اهسرغمل_سوه يل ءىلاعت هللا لص هناريسلا
 هرخآىفو ىازلاد.دشن, || ءار وفلأو ةمجعمىاز وةدحوع(رازبلا باتكى و) امشي ةافانمالف كلذ دعب ةدحاولا كلن سرغهناف
 ىأ(لخنلا عطاف)ءار كلذ رم ىأ(لخنلا مطاف)ر وهلا ظنا اوهو نييدادغبلا دنعاتي ز ناةكلا رزب لمعل ةبسن ةلمهم
 هماعنمرك ذامسذج || ايف سرغىتااهتنسىفىأ (هماعنم) ةفي رشل اهديب حلو هياء ىلاعت لنا ىلصهسرغىذلا لختلا
 ىتدلاىأ (ةدءاوالا (١هءاعزمتمعطافاهسرغو لو هيلعىلاءت هللا ىل_ص هللا ل وسراهعلف:دحاولاالا) ةيئادتبا نمو
 ةالصلاهياعهريغاهسرغ || ناملس بو هيلعمل اعت هللا ىل_ص ىطعأ ىأ (هاطعأو )هيف سا رغلا عوقول ةيقيقحا_4 ماعلا ةفاضاو
 اهسرغواهعلقف) ماللاوأ | دعب مانغلا نم.ءاح( بهذ نم) ليةامانزوالاومجحر دةىأ(ةجاحدلا ةضيب لثم) هيلع بنوك ام
 هفماعن-هتمعطاف مل_-وهيلعىلاعت هللا لص هنا لاقي ناىلا ةجاحالو هتك رباهيةلص>ياف د رشلا (هناسل ىلع اهرادأأم

 ناملسىأ (هاطعأو

 (ةجاحدلا ةضيبلثم)
 ىأ ثلثي ولادلا عقب

 امد>وأ انز و اهرادقم

 اهرادانأدعد بهذنم)

 ىهىتااةعطقلا كلن ىأ

 ىأ( هناسل ىلع) ةضيسلاك
 هناشىف ةكربلل ةغلابم
 همقيقح ىلع هل زاحاذاو

 ىحدلالوةاىن_عمالف
 كرب هناثلذبدارأ لعل

 ةكرب ابا يفاعد ىأ اهيلع
 هدهاش نم هع .٠

 هيلعاهدارأامغاهنأ نظف
 نام-لاسئأ (نز وذ)

 نيتئام عصالا ىلع شاع نيرهعملا نهناما -ناكوةيفيكهنمديزاو ةيكى أ (مهاطعأ امل ثمهدنعىب وةيقوأنبعبرأهيلاومل اهنم))
 برا, لاه_سأامل مثةينارصنلا ىف ةثاموةيدوهلا ىفةثامو ةيس ولا ىفةنسةئامعدرأ ل قو ةنسنم:و ةثامشاث ليقو ةنس نيسجنو

 هب ةانموةنحلامهبلا تقاتشا نيذلادحأو هو هئاطعب قدض:ي وءدب لع نم لك ا, ناكو مالالا ىف ةرام ضاعن ةنسةئام مالسالا ىف ىنرمع

 هنعثر وباهش كرتامونيثالثو سن ةنسنئادلا,تامقرب زغوئاطفو ةيثك

 (هيلاوملاهنم) هنعىلاعتهللا ىضر ناملس (نزوف) ىأرلاب هل ث ملا ةيالهناف عمل واسبيف ةكربلاباعد
 نيعلا ىأر فت ناكو ىرخأ نوعيرأ ىهو ( مهاطعأ ام ل ثمهدنعىب وةيقوأ نيعدرأ ) ماك هبتاكن ل ىأ
 وهو سو هيلعملاعت هللا ىل_صهتكربب تحج روانز وتداز اهمكل بهذلا نم« ءلعبتوك امنود
 رسكب وهو قباذكو ل_سوهيلع ىلاعتهنلا لص ىنلانز ولءافنوكيناز و<ل.ةنا.ءالاوتنم

 هنا اهلصاحورم-لا ىقةلصةمّدلو وط هنع هللا ىذر نامل سةصقوةددثماهحةفزوح وةففلا ىفاقلا

 نومل_صبةسنك ىفنابهريناملسرفرانلا دعت نموهواهسدثرهونأن اكس راغب هدرق ىهو ئح ناك
 مهعش نا ةفاخممديقوهيلعمقنك ل ذب ءايأرمخأا ملفاننيد نمريخا ذهل اقو مهرعأهبج ءافنودبعتي و

 اذهاننيدنا هلاولاةاوناكو + ىفو رمخافماشلا لابسه ذي نمك دنع ناكاذال وقيمها! ناملسلسراف |
 رهستساف اهبد معدي سدسق | ميؤةسنكل خدو ماشل ا ىلا ءاح و مهعمسهذو هد يقرسسك-ةموريخأف ماشلاب

 لاقفتوملا ىل_عفرشأو ضرخهدنع ثكمو لصو لابرخ"المثةررومعبرخ "الهدف تامناىلاهدذع
 نءهلأسف لخذلا ضرابرهظب ةغينحما ىل_عىن نمزانددقو مدقاذ_هاننيدنالاةلعفأام تم نادل
 تارقبهلناكوساك نم موقهىرذةد-هلا نملك ايوةقدصلا لك ايالو ةوبنلا متاخه.لاقفهتمالع

 نمهوعابو هورسأوهباور دغفبرعلا ضر أ ىلا هول هينا ىلع مهلا هاطءاذ هلع نماهبسثك | تامينغو
 | مسوهيلعىلاعت هللا ىلصهللالوسر مدق ىت>هم د<ناكفلوالا عصالاو ةأرعا هتعاتبا لةو ىدوهي



 وهوريغضتلا, ةدععملا خَهدلا ضعن قو وفاقلاريسك وحدد (ليقعني ا( ةمجعذ ني-ةحوةعمنو نفل وهف (شنح ثيدحقو)

 1 ” أ هلرألحرا ثاالاقوهنعةمرخ نيرو لا ن عةمقع نب ىموه فرط نمل ةالدلا 1 1 تباثنبمساقهاو ر لوط ثددحل

 0 اكتحح نيالةباصعلا ناك ىف
 هديل ءاحسد ٠ رغلجرءاذا بت ممءارتشا ىذلا هديسو ليخنلان م12 ىلءوهأ ملم ةئدملا 9 قي 7

 نم ىلعفاريخ الوربلا دمع
 م دق اكل ل ”الاءاسقب يدموهوهكم نم لدر ماع مدةراصنالاهلعفامتعمسله 0 5و ذملا

 2 2 شي ىناقس) امههمس رر نادآر
 هيل |بهذم ل اًةمره-ٌصاقهديسورومق هلاقانعلحرلا لأس لزن وى اك ضفانها رعههلاهمنامأ 8 ىلا "هلا ىل سال

 5 اكو احةروك ذا امال كار مل يأك اف ل ل ر ' و4 ءىل هللأ ىل ا كليم ”00 7 ن1! تامالعلا ىاراملت اهلك انهديس *3ةتارغتي لهو هتياغ اعتق ىلاص || و

 تبرشوا وأب رش قب وس
 ردك مل ربا كافل
 دجأ) تلزامىأءارلا
 اذا) عاف فركب (اهعبش

 ءاررسكي (اهيرو تعج
 اذا) ة_تعحد,د_كف

 ءاطلا مسكي
 - ؟مظظاذا اهدرتو)
 وهوأ مظأا نم ممملا رسكب
 ةرمك نمديدشلا سطغلا

 ةرارا ةد_ثوأر لا
 (نادعنلا نيد ىطعأو)

 هعمىلصو) نونلا مضد
 ةماظم َةلءلىقءاشعلا
 ناةطرتهمناثلج (ةريطم

 تطع

 ىطعأنيباضارتعا اندرو

 ةيذازك ناقل ةلزطقمو
 ةلانا رهاظلا وهىحندلا

 هلى هلوةناوةدحاو

 قيلت لوعل راكب
 نيعلا مك (انوج رع)

 حم ع هرسكت و 0 مسح و

 وهو امهئرقو ممن

 جوعي ىذلا ق دعلا لص

 57 هنم عطقيو

 اسا لخلا ىل .عومق

 انطق ١ وه هلعلو

 رجوعاو سياذا ل قو

 هلق :!لاقو) مدقلانوجر ءااكداعىت-ىلاعت هاوقل ٌمالماوهو

 ءّدفاحخ ' نمو)هثنن أتوهربك ذةزاحهزيم ف ذ>اذإددعلاواهو وأ عرذاد ةرشع ىأ (امشع كيدي نيبكلء ى ذءسهنأف

 انا ادت لوسر كوم هناثددحلاىفمدقت تاةنانىلاعت هبا هر فذصملا هرك ذام ىلع د 5

 | ىل اعت هللا ىلص لك [فيكو تةاكموهواذه نوكي فيك- ةتدملا لهأ انمنامل سلاقو سوهيلع

 مل-سوهيل عىل اعت هللا ىلص هنادر ,ودناانمدوجو هنعاواجأ تلف شكا يالدبعلاوهيقأاعلسو هيلع

 ايسصغواملظهوعاباةاورتاك قرلاهسيمهنالع هناا مولاك-كاالفاد- -هىل_عورك دانع تق ارق

 هلنذأوأ هلئرحأ هنال هاد ادهأام _سوهس ءىلاعت هللا لص لمت اذاو فر ىلومال ةالاوم ل وموهق مل-ولو

 تشب (ليقعنب ا)ةمجعمنيشونونلاو ةةلمهل اءاملا عتقب (شذح ثد دقو )دبرب ن1 هعقد ىف هديس

 هاوطدماو ر ثددحلا|ذهومريغوب اع, .هسالا قهتج رب ىلا_2 وهوارغصم سلو فاقلارسكو نيعلا

 | دوتناع ىلا تع هلا لوسر ىفاتس) ةمر<# نبروسملا نعل" الدلا ىف تبا نس أ

 برش و تاع املا نمهو و ءام ىف لع حب م ن>ط» و ىل_ةعمةوهواداصلدمتدق منيسلاب ا

 كن ا ل ديت نيسنلا مضي نسأو ورمل نمةرملانيسشلا حتت ةيريشو وبار شو ماعطوهف

 0 هللا ىلصهنا ىعب (اهرخآ تديرش :واوأ) لو 4 ءاعىلاعت هللا ىلص ( برش ١ ليةاك قاطمل وعمال

 امدعب لزأ لىأ(تحرباخ) هتيقب برشفءانالا هلوان مثا ميفةكرع !!لصد>ةلالوأأتهبرش 0 1

 اذاىأ(تعجاذا) فو ر_عموهوب علاه رب عمشلا ىدنع لص ىأ (اهعيشدجأ ةراودجتب رش

 هووءاللان «ىوحلاف ل صدرت وهوءارلار كب( رو) ماعطلا ىلا ة- جاحلاو عوجلا تقوءاج

 (تئمظاذااهدربوإةرشلل ن اريمضلاو ب مثلا ىلا ةجاحلا تقوءاجىأ(ت ثطعاذا) ءاما٠ نءىغل

 ىاننغتةرابعلا ىفامهندب رباغف شطعلا وهوأهاثلا نموهواملادءاز و ومملادعب ةزمهبتملعةنزب
 دج هأور عت ثنا دحق (و) [-وهياعىلاعت هللا لصور: ةكربأ ىرلاو ع. هشلااهم رشدعي قراقع

 رعابأىكيودب هزني( نامعنلا نيةداتق ىطعأ) ملسوهيلعىلا عن هللا لص هنا ديعس فأن ءك
 تدرىذلا وهوه_ةعىلاعتللا ى در ,ر_عةيلع ىل_صونب مهعوت الث ةن_سقونر وهشم ناد وهو
 ىل_صدقو ىأد قرب دقني دنا (ءاشعلاه_عمىلصو) رايصنالا نم هوهو مد ةناكهنيع

 نعيش تاذىأ (ةريطمةءاظمةل-هاف) ءاشعلا إ_بوه_لعىلاعت هللا ىل_ هللا وسر عم

 ل وكلا [نو2 ع ىطءاب قاعةموهو ر_طم ابق يطمللا باح_باوىلللاة 0

 جارعنالان مزنولعك 'وهوئرتامهبوسودر 53 حتفو سكب ودو ةنسعك مب-4لا مذونبةلم- هملاءارلا

 هللاىلسك(لاقو) لوالا علا وسومأعل !سحاصس هذهيلاولولعقهئزو لق وفاطءنالاوهو

 كب دب نيب نمل ىغيسهناف) كل م4 بهذاو نوج .رعلاذخ ىأ(هيىاطنا)ةداتقل ملسو هيلعىلاعت

 | طو الا 2 .:ى>ّك قي ردطف عرذأ ةريشعرادس تقمع (ارذعل_فةلخ نهوارشع

 دوسأ م دج دارلاوضايبلاد_صوهو (اداوس ىرتس فك شيتاخداذاف) ىلل-_قكرابشالا

 هن ًاراذاف ذه نق ةئيهناكهنا ىزرابلل ناميالا ىر-عقيثوت قوج-كاوة ثلا ىلءقاطيداوسلاو

 هن هرضاف)

 تلخداذافا مث
 اصح وامسح و ًاداوساذامسح يأ (اداوسيرتسفّكب



 قدك رضفداولادجووهتدب لد ىت>) م دقت اك قذعلا لصأوه(نودرعلا هلءاصاة طناف ناطوشلا هنان جر ى-هررضافإل

 لديذغنةهنافىزرابلل نامالا ىرع قيثوت فو عي دنس دعس ىلأن عدجأءاور( جوخ
 ١6١ 2 لصأىأةمجءملاذنوكسوجتميو جر سكب( بطحلذج)ه غفت و فاكلا ديدشتو ها امضو(ةشاك هل مالسلاوةالصلا لذا ءاىل(معفد) نايعالا باللبس نواس تارك ن مو( اننسو) دوس هنر وصد لة هإ-هاؤىفانتالوناط ثان

 ااا ااا عا سلا تفل 3 11
 (قلطناف)ةر وصلا مذهب وصت(ناطيشلا) ىفرملاداو#لا ىأ(هناف) تدبلا نم (ج رى هيرضاف)
 هللا لص هربخ أ كنب نم( جب رخىت> هير ضف داو#لادجو و هدب لد ىد> نوجرعلا هلءاض اه داق
 ديع_بوبأ هاوراك ثددلا اقل نان ىنءلاةناور ىلاعت هنلادجر ف دصالاهرك ذام ل يقل سوه اعىلاعت
 تقريوْثماظأ و ءامسلاتجاهو ءاشعلا ةالصل هليل تاذجيوخ ل_سو هيلع هللا بص ىنلان ا ىردلا
 د_هاشْناتملعهللالوسراب منلاق هداتق لاق :داتقل_وهياعىلاعت هللا ىلع هللالوشرىأرف
 هذ لاقو انوجرعهاطعأ[ف رصنااملفىن:أتفرصنا اذا هلاقفاهدهشأ نأ تدم> افلواقةالصلا
 نوصةموهئامزالو هلوعشمارشعفاردعتمءاحءىضيو ثيدحملا ارشع كفا خوار عك ماماءىضيسف
 ىل_ص هتاماركن مىأ (اهنمو) هنيعدسداب اوأةدرملا نما نمدحاو هيدارملان اطيشلاوةيفرظلا ىلع
 نص# نبا( ةشاكعل هعئد) وهودنسش ؛دحىف ىويبلاهاورامنايعالا ب لق ىف لسو هيلعىل هولا

 لوة:٠«ل- ءةمدعمنءو اهديدشتو فاكلا ف يفذتو ل مهملانيعلامضد وهور وهم لا ناحصلا

 ةدلاد ل سوهيلعهّللا ىل_عهللالوسر عمردسب وهو هإتءةوةصقااهذهوهتدب وأتومكنعلا ءلصأو
 د (بط>لذج )لالا هاعفد ناب كما فلاوءاطعالا ىلع قلطي م عنا اود ءاا ة>ازالا انعم لصأ

 هنمو رح-كلا لوصأ نمل صأوأ ظ يل غدو ءوهوهميح متقن دقو مالوهنك اسةمدعملاذوةروسكم
 ىنشنسي و هيأرلع.جرب نلريعتسافءابر جلا لبإلا هك دحّل بصن دو. عوهو كهل اهليذجانأ ل ملا
 هللال وسرهيقلاةىذلاوهو فورعموهو رج_كاناصغانمسدءامسط#اوتامهملا ؤ<-تادهب
 نيذلامهو باس ةرب_هباغلأن وعبس ةنملا ل ديلاتناكدقو ةثاك اهبل قبس !سوهيلع هللا ىلص
 لثملاةفرخآ ماقمم مهن هللا كلعج لاققثم نم ىام< ناهللا عداةشاكعلاقف نوةرتسالو نوق ريال

 هدرونم-_ةئانملا نمناك ىناثلاربلادبعنبا لاقت ثاك ءاهبٌك بس ملسو هيل ءىلاعت هللا ىلص ء!لاقفلاهأم
 ة-عاسلال ءاو ثلاثا لاوامئاهنادر وا ضي أ و نيرحاهملارايخ نم لجر ماقف هءاورىفدر وهناء يهلا

 لاطو مالا ل_سرتسا هلاعدول هنا ملسوهياعىلاعت هللا لصف رع هنالوأتضقناةباحا ةعاستناكىل والا
 قالطا ىفرماكردب ةعقو فى أ (ردن موب هفيسرسك-:انيحه.برضا|لاقو) مكي وهو سانلا هلثممعو
 لصف اكراص ىنءىوانهابسانم سلو عجر نعي ن وكي داعنالراص ىأ (اقيسذ. ىفداعخ) هام مىلع مويلا
 اميقتماليوط ىأ(ةماقلاليوط)ةعيطقلاو رجهلاوهو مرصلا هنمواعطاهىأ (امراص) هلوقو هلكت ىف
 هتوقلانةهرهظلا ىمشاذلوةوقلا ىهوتناتالا نمأبلص مرحلا ىوق ىأ(نتملادددث)نوللا( ضب
 هكلم ىف ىأ(هدنع) ف يسلا(لزي ل مث) تضقنا ى>ردس(هيلتاةؤ)هءاهماوقو ءاضعالادادتسشاو
 ةرغكل الاتقىأ (فقاوملاهب) رض<ىأ(دهثزاذ_هاهئمرخأن اءادرتوةرضحالدنعلاوهفرصتو
 هنمىلاعت هللا باطءانعم ل_,ةواديهكراص ىنععدهشتساو (ةدرلا لهأ لاتقىفدهشتسانالا)
 ةياغمرخ [ىلادهشتشا ناىلا هلوةور وهشموهوه:ءىلاعت ّلاىضرركي ىلإ ةفالخىف كلذوةداهشلا

 اًذ_ميىم-(نوعلا لاقي ف يسلا اذهناكو) مهون اكهدعب ءلهأدنعؤاقب هيفاني الفد يف ءئاقبل

 ليةوادوءانهه.دارأو هرج س

 ةء_ث وأ ةبط#اوه

 هءبرضا لاو ةظيلغلا
 (هقيسرعسك1#انيسسح

 (ردب موب هعفدل فرط
 (داعف) هّمعقو نمز ىأ

 هدنف) لو-حتفىأ

 راصفة+سنىف ء(اقيس

 مذاه_دءازاجم نوكيف
 دوءيم اقي_س طق نكي

 اعطاق ىأ (امراص)
 (ضييبأ ةءاقلا ليوطأ)
 ديدش) ناعألا ىدرب ىأ

 ىهفو ةناثملا نم ( نأ

 رهظلا ىوقوأةوقلا
 ئدلال صأوهنتملاناف

 ةارتع هس ماوق ه.ىذلا
 هلمو ءاضءاللرهظلا

 لتاقف) ثيدح انتم

 ىت> ردب ةعقو ىف ىأ( هل
 هدنعلربمل مث) تضقنا
 ئأ(فقاوملا هدهش
 ناهلا) ةرفكلا لاتقل
 ةشاكع ىأ(دهشتسا
 ناكوءد رلالهأ ل اثق ى)

 (هل لاتيفءسلا اذه

 (نوعلا] ىمةخسنىفو
 ىععوأ ةغلابللردصالاب
 هللاو ناعملاوأ نى عملا
 ىييبلا ءاور ناعتسسملا
 نا بي ىلاط# |لاوو

 نوينعملامهو رفكلاىلا اوداعوتلالااوذيانو نيدلا نعاودتراموهمفم_صنيفنصاو ناك ب رعلانمةدرلا مسا مهمزل ن يذلا ن العب
 رة امل او سوم يلعىلاعت هللا ىلصد ةومنراكن|ىفمهو نا نمو ةمايسم باد أ مهو رفكن مرفكو :ربرهىلأ لوب
 اوصخملامناو بل _هأم_هءالؤهواهبوجوالاهءاطعا ىنع:اكزلا او ركن اوةالصلاباو رقاف:اك زلاوةالصلا نيباوقرف نءذلا مه
 ادي مراصوابط نب رمالاماظعأت ناك ذاةد رأايجلاة لما ىف مسالا فيض اذني ملسملا الزهد رلالهأرا غىفماوخ دلةملاءذهن]



 اهئموىأ(هعفدو) هرهذة كرش لهاباوطا تلو همصعىفنىدرعنماوأك ذاهنعىلاعت هللا ىذر ىلءماياباخر ءىغملا لهأ ل اتق

 ةيضصارتعاةي ااحدإ_ج (هقيسس هذدقود_>امو) ةلمهمنوكسف مسجلا حقب ( شحج ني هللا دبعل) مالسلا و 0 ةالصل |هءاعهعفد

 5 هيرفي ءاع تدناموعلع صوخالا هن ةديربىأ(لفغ بنسع)

 كم قدس .وهاذاؤددب

 لّدق ىد> هد_:ءلزب 2

 ةديدع ىلأرسجم ول

 ىدحاولاهلقنو ىسهتنآ
 نموىأ (ه:مو)هدانساب

 قدهاكرب) عوذلا اذه

 (لثا وحلاهايستار ورد

 ىهوةلئاكا عجز مملاب
 نمللاة_عد_ءلاةاشلا

 ةصقك ريثكلا نيللاب)
 حتفب (ديعم ماةاش
 اهتصقو ةد-حوملاو ملا

 0 نيا هأو راس

 ىنأ نع ىفارهطلاو

 ىلصدهنأ ازا دبعم
 ال مل_سوهياعملاعت هللا
 ركب ونأ هعمو رحاه

 هري-ه5 نب ماعدالو-هو
 طق هرالا نيهللاد_هعو

0 
 سرق راقك ند

 قيرط مسهبذ-خاق

 ديدقب او رخل هاسلا
 ةكتاعد_ىعم مأ ىلع
 ةعاز-_كادلاخ تنم
 ءانقب هين ربتناكو

 نهى-سو معطف اهتدب

 نيلمرع اوناكو اهبرع
 6 اوملطق نيم

 اوأرذ اود مل-فانيل
 منغلان عدهجلااهغلخ هاش اهدنع

 00 دق )سات اىأ(عجر

 قناكبأط نبا نيجارع اطر هما ىطعأوهنا ١ ا“

 مب تال [نومس مهنا لوالا ردصلا ل هأو برعلا:داعن مناكوءاد ءالا ىبعهتناعالةغلا ممر دصملا
 سوك ءاعدربا ىل ص هنامأر و تدي يي للا امسابمفودخو

 ةعقوذىأ (دحأ موب شحجنبهللادبعل) كوالاو هوريدقت الو ى ا || هءذد ىلع فوطعموهوأهعفد

 نزح أهملانموهو بلطللا دعت ذب ةميمأ هنا عسا كفاعم اوفر رووكالا

 هحصقو هللا ن مكلذ سلط هنالد. .ئذاوهقنأعطقب لة هود_>ابدهشتساهنالعدهملاىم و نيترحشطلا

 ىلأعت هلنا لص ءاطع م ةصرتعمو 5 ءااحةلج( هفيسسهذدقو)ةدنسم قويمأ ا اهأوروريسلا قةروهشم

 ةدحومعءأب وةيدك ةنك م هانثمو نبا مهمني سو نيعب محرك نزوب بن ع (ل سن نع) موةيلع

 ميركس |١ قوقام فعلا نمهنان محاحصلا ىفامياوصلاو اهي ماع صوخاللخفلا: دب رحىهو ليق

 امزالنوكو عوجرلا ىنعمد_-ًاوهو بسعلاراص ىأ( جرق) ب نذلا بسعك صوخهي اع مش

 نسا دس ع سس عطقناب امدشسالا قرعلا زياد بيع نبا لاقعجر لوءفم(اعيس) ب دءّتمو

 هعاتن الاد راقي_سمدي قراصق: 2 نودرعدحأ مو وهيلعىلاعتهللا ىلصهللالوسردأ طءافد>أ

 3 !و رلاهذهوهريغو سانلا ديس نيا هرك ذاذك از :هدىثاع ىرتلاءاغب نمع-بناىلا وهقهنم ناك

 ” م مباع ىدومت ةزجعم نممظءأهذ_هولءتاكدب رحلاالزنوجرعلا لصأس دسعل ان ا ىلعلدت
 تعقو دةوهن دوم دعد قمن ىدوماصعو ملسوءيلعىلاعت هللا ىلص هدعب تيقتب ا همالماصعف 3 مالس /او

 (هنموزردب مونملسأ نيةماسل هل همس انلا دم سنا ةريس قوةدحاو اصعكإ: و: دز «ممىصدع قارارع

 لادنروردو(ةآشلارورد )4 وهيل ع هلا فص (هتكرب) تاكربلاوتامار 5 -لانم عونلااذهن هىأ

 هردهللهنمونمللاردلاوةرثكباه عرض نم أهم .ل لاسارورداهو وا هلاتردرد_طمتالمهمنيثارو

 ازاحم زعملا ل مرام ىلع قاطتو تلعازةهوئاهاصأو م ميم عاش
 لمحت لف اييلعل جاموأ اقتاطم لمحت ىتلاى هولد ةاحعج(لث اولا) أ هاش عم جلاحرةنريهاشلاو

 اهنال لل ذراهق_صوو عملا عج لئاح عج لوح ع_جاونا ليقو نت 1 ”ملاماهماليقو
 ديرجتلا قيرط ىلعتبو ل قطن روردلابدارأ وأدم انلاواضيألا» ذ(ريثكلا نبالاب)ردلا نمدعبأ
 رعشالاب ف ورعملا ىناهتلا ٌسدمح تأ ىعاز زل دلاخ تنب ةكتاع( دعم مأ:اثةصقك ) ل -رمازاهاو

 فرعبالهنا ليه الاقودناو رهلو سو - يلع ىلاعت هللا ىل_صىذلاةأيح ىف تاموإسأديعمونأو

 ةروه-ثمل_بعممأ هل كقول لب هلزنمو نوحلا نأ نب للا هي 3 رمل

 ىلاعتهّلاىل_كىننلا نااهصخامو ضيلأتلاب العلا اذ ةاك ا اهدرفاوابملاةراشالاتمدقتو
 ئدتنعام تلا ةفادازاهنمتاطواهد نع لزنفةنيدن الرا هموهواهثايخىلعرتمل_بوهسيلع

 هعم نمو ا امتردفاهع رض مسوهيلعىلاعت هللا ىل_ص هاي نءلالءاقعة اسم 3

 هللا ىل صه ءاع تمدقم هقرعكه م -8ه-صو رع هيريس>أ ااهج وزءاحاملف ةيقبءانالاف قدو

 | اهحرش نرشوةريسلا هليضقتو اعباسواندب ماج رع دل ونة _تدملا مسوهيلعملاعت |

 وذو

 هيف بلذ طهرلا ضد راج رد ا اعل ا علا 0 امارملحأن اىلن نذأت[لاقف
 نكواشي اناعازنعاقودبءمونأ اهجوزءاأ ة.اولحتراواهدنعهكرت مئاين :اثهيف بلح مث مهرش آب رش مءاوور ىتح موقلا ىتسواج"

 ثيدحلا كرابملجرانبرتتلاقاذهكل ىنأل ات ب دعف نبللا ىأر ئالازه

 200000606060600 #*”*,2ّككجشللللللللل طا



 ةئاثمحتفب( رو”نبا) ةيواعم لئالدلا باتك ىف ىربطلا رك ذدقف فيحصت هنا رهاظلاو نوعلا نم نونلابونيعلا مضو مبملا عتشب لوم اولا لسن معحصلا ىفزعلالصأ ىو هنا ناش ى زن ءلذلة عج نو ضوه نوف سو زمه عتب (ةيوا مع أو
 حمو مل_وهياعىلاعت هللا ىلص ىنلا هلاعدفر شب هنب |هعمو ريبك خيشوهو ل تو«يلعىلاعت هللا ىلص ىنلا ىلعذفو واونوكسو
 تاكربلاوري اب هلاعدو هسأربلوسرلاعسمىذلا أو هيبأقروث نيهيواعمنب رشد نيدم اة فار عارنعاءاظعأوهسأر
 ١ (سنا'ةاشو)هللادبءنيدعمجلا نعنيهاش نباو دغسنب| ءاورأم اهتصقو ريطقمل و

 | رسكبةدابع نةثلثلا(روث نيدبواعم) زنع عمج(زنعأ) ةصقاونم(و)انهءركذلةجاالروه ثموهو |
 هناىفزعلا ةخسن ىفوهللاد بع نيد« ملا نعنيهاش نياودعسنبااهاور هتصقو رشد دلاوءاكبلانب|نيعلا

 ىنلا ىلعدفو ناكو ىقذلا نعهفالخ ل نو ىاحلا ظفاحلا هرك د لو هحدصو نونو ةمومض « نيعد هنوعم

 بهك نر مصالاوءاكبلان ب عيجضلا ه عمو رشب هدلوهعموريبك خ.يشوهو ل_سو هيل ءىلاعت هللا ىلص
 لاق ةكرم لاباهلاعدواعبسرنع أ ءاط ءأو هيلع عسخ ىنباهجو ىلع مأ أو تنأىلأب هللا ىن ايل اقف
 تكنو ملسو هيلعىلا عت هللا لص هتكرم مهتباص أ( ةءاكبل ا ىنبباصأءالغو طحقتاذةنلا تناك و دعما

 هنعهللا ىذر رشد لوةي كلذ ىفوزنعالا ةصقهيفور وك ذم ارشد ىنب دنعوهاباتك م #|ةكو زنعالا

 تاكرما و رعلاب هلاعدو * هسأربلوسرلا عم ىذلاانأو

 هج رخت ىفىطويلااهركذي لواهو كذ»1حارشلاناالادبعم مأةاشةصقك اهتصقو (سنأ ةاشوأ)
 اهاور ىتلااهمذغ ةصةىأ ل_سودهياعيلاعت هللا ىلص( هتعضرم ةميلح م غو)اب يا ءفوقولا ماعلاضتأ
 اهيفناك ة:-ىفهضرعتل ل بوهيل عىلاعت هللا بص هتملجال نس> دن ب | مهريغو ىناريطلاو ىلعت وبأ

 م ْغواهءاردوارعي_ك تعر دةوىعرملا نما ءاهمنغناكفايفتابنلا لةواهموق ضرب اصأ طحق

 همدق نيو مل_وهيلعهتلا ل صه_ةكريبالا كاذامواهن«نوبجعتيفعو رضلاةفاحاؤاعىأتاهموق
 يه تيل دانقو ىزعلاد_.ع:بٌثراحلاو هاهج و زوهيدعسلا ثراها نب هللا دبع تدب ىه ةميلحو

 فراشلاو مْخىلعفطءرهلا.(اهفراشو) ةميلح نملدب رحلابهتعضرمو مدت كاهدالوأواهجوز و
 اهدلب نمتج رختناكفلوالادارملاو زعملاوىثالاو ركذلا لمثتاهنالةودب رهملا ةنسملاةقانلا

 امافعوجلا نمنومانيالا ناك ف نبل ةرظقاهعرض ىف رسل فراش مهعموال عيضر نياواهجورز عم
 اويرشاماهخم تار دلابةلةاحهفراشدج وقاهجوز ماوهعضرتل وهيل ءىلاعت هللا صىنلاتذخأ

 ةصقلارخآ ىلإ هتكربوج رأ هاو ىف تلا ةفةكرا+«ةمسن هناةميلح لاقت ل ماري تاب واو عم ومهلك

 هتج رثو نيةباسلانب رحاهملارابك نهدوعسمنباو ىويمل ا اهتصقىور ىثل ١ (دوع-_منيهللادب ءءاشو)

 ركب ونأو مسوهيلعهللاىلصهللالوسرهياعرذ طعم ىلأ نب ةمقعل منغ ىعرب رغد وهو ناك وتمد#
 اهلقتعاو ه_عذحه.:أفل_>فلااهيلعزتي ل ةاشب ىنثثالاةف نعوم ىنكل مذلاةنبل كدنع له ه!لاقف
 داعفصاقا ع رضال لاو مث ب رشا اركبىلاللاوواهيق بلغ ةفدصب ركب وبأهانأوهللا اعدواه عرض عمو

 هازناو اهحكنءااهالعاذا ىثنالا ىلع ركذلا ارث( ل اهيلعزتي ل تناكو) همالسا سن سا ذه ناكوناكأك

 مضوةسيتحتلاءايلا عّتذب نوكي ن أرمي ىفعصيف ركذلا لل ةلاو عابسلاو مئاوملاب صوصختوهوهريغ
 ىنينمللامد_عىفةغلابموهو لوهجلل ءانيلارهرخ آستفو هإَوأ معصب ول_ءاغلل ىمةمجعملا ىازلا ||

 مماهاو رىتلااهتصق ىأر ا.( دادقملاة اشو )اهتبارد مث تدلو مث تلج ابيلعازئاذا هنالديعبلا مزاللا

 ةميلح منغو) اهتصقوىأ
 ىو (اهفرا و همعضرم

 ليقو قونلا نمةنسملا
 زعملا نمليقو لبالا نم
 ىل_ءبونأءاو رام ىلع

 امهري_غوىناري_طلاو

 ةاش :9) ن- سح كس

 ىأ (دوعسم نب هتلادبع

 (تناكو) يبل ءاورأك
 رغد 0( ةاشلاذلا”ىأ

 نوكسوءايلا كو

 ملىأ ىازلامضونونلا
 اهلع) لعبلوبُمي
 بارضللىأ (لسحف

 ىلاعت هللا ىلص هنأ ىورو
 عرض خسم مل_بوهياع

 نبالاهلن بلال ماحهاش
 ناكو تردقدوعسم

 همال_سا بدس كلذ

 ىفاك (دادقللاةاشو)
 اهلكو مسمع
 ديعممأ :اث لدم تناك
 هللا ىلص هنكربي ترد دقو
 اذهل هوهياعيلاعت
 دادقملا ةةاش ةصقو

 هناهنعىو رام رص

 نايحاصو انأ تابقألاق
 انطانسا بهذ دو وىل

 ىعيدهحلا نمانر اصدأو
 ىاطناف ِلسوهيلعملاه) هللا ىل_ص ىنلا انينافدحأ مابقي لق لسوهماعلاعت هللا ىلص هللا لوسر باعت أ ىلعا: فن [انضرعف ع

 ىلا تدني ىلص ىننلل عفرتو هبيصن ناسنا لك ب رشي ناكف بلتحفانكفانندب ن بالا اذ_هاوبلتحا لا فزنع ثالث ذاف هله ىلاانب
 ةعرحجلا هذ هىلاةجاح هام هنوفح يف راصنالاق أي هللا ىنناةليلتاذ ىسغن ىف عقوفد رشق للا نم ىجيةهبس صن مل_فوهيلع
 ىنلاءاجف امانف ىابحاصامأو مونلا ال ل_عجو كلهاف ىلعو عدي هدي ل_ةءاحاذا هنا ةيسثخ تاعفامىلهتسمدن مئاهتب رشف
 نمممطام هللا لاقف ىلعوعدي ن "الا تلقفءام لا ىلا هسأر عف ةرذأ ثدح لف هبنصت نع ف ثكو هتداعك ملسو هيلعى اعت هللاىلص



 يلحشءانا ىلا تآمدف نولك لهح نها ذاو هلاهكذُأن مسأ اهتمارع الا ىلا تقلطنا| وةرفشلاَت ذا لاوىفاةس نم قسأو 55
 ىلءتيقل | تحت كح هتوعدثدصأو ىورد-ةىلنلانأت فرعاملف ىناوان مث ب رشفهسيلاههتدجةةوغر هلع ىد>هتف
 " كتءوسرذحالاقق صرالا

 اذكو اذك ىرعأ ن مناك
 ىلاعت هيا ىلص لاق

 الاوز هام مل سوهيلع
 ن-هو) هللا نم ةدجر

 لبقن-هىأ (كلذ
 هتاكرم ةدايز و هتامارك
 نعدع_سزنيا هأو داك

 الس رمدعم ا ىلأ نيلاس

 (هاقسمداحصأ هديوزت)
 ءاس)ءاعو ىأ هلّوأر سكي

 فلأب (هاكوأنادعب
 هطب رىأفاكلادعت

 هيدشب طمةوهو ءاكولاب

 اًملفهءامدو) ءاعولا
 اولزنةالسدلامعحرضح

 اوحتفف ىأ ةددشملا

 ءاكولا لحب ءاقسلا

 قوه-يفىأ (هاذاف)

 مهأ جاؤوهاذاوةخدن
 ءاقسلا ىف ءاملا كلذ

 (ةديرزو بيط نسبل)

 ال
 ةفاضالاب هدب زىحمدلا

 (هيقف) ناللادبزىأ

 هللا لوس رابتاقةلاةىهاذتالعفلا نمةع وم تلق كنا ىعندادقماب 00

 لاقهنا هةصتور وو اىلاحصلا ثوغيدبعن بأ تأ: اكهن رهتشا ناودوسالاالو رعنباوهو قويجلاو
 .وهيلعىلاعت هنا ىلصدّننا ل وسر بادكأ ىلع انسفن اانض رغقذهم لا اذم خابدق 1 نا

 اوءاتحا لاف زنعأ ثالث اذاؤهءل_هأىلاانب قاطنأف ملسو هيل عىلاعت هللا ىلصو لا اشتأةدح انا قي 0
 :ىجيف هبدصن لسوهيلعىلاعتهّللاىلص ىنال عقرتو هبدصت لكانمب رشد وبل فانكفاننب اذبلاهعم

 هذه مهتجاحتراصنالا هيأ, سوه _ملعىلاعت هللا لص هنأ ةلياتاذ ىف: ىف عقوق هب رشي وللا نم
 هللا ىلصهءاذ ىابحاص ماندقو مثأ لذ كا هأف ىلءو ءدياهد<هلاذاهنا ةيشسخ تمدن مئابتب رشف ةع را
 لاق: ىلعو دين" الاتاةفءام.لا ىلا هرصب عقر أ ملفءانالا ىف تكي هيداعل ل_سو هيا عىلاعن
 نهاذافاهمهنوسام حذالزتءالاىلا تقلطن اوةرغشلا تذخأة ىفناقس نم ساو ىوعطأ ن معا مهللا
 املف ىناوانمثبرشف هبل سو هءلعملاعتهّللا لصهيلا تم + و هنوغر تلع ىت>ءانا تماثل عاك للفح
 كن اوسردحا ملم وهياعملاعتهليا ىلصلاةفتيقلتسا تح تح هنو دتنصأ وىورهناتملع
 هللا نمةجرالاذهاملاةؤاذكواذك ىنمناكهللالوسراب تلةذى هاف« وستاءفكنا ىعبدادةماب
 نمكإضفتدصأواهتدصأ اذاىلابأام ىلا, ك مع. ىذلاو تلتف اهنءاباصاف كابحاص تاظةيأ تنكول
 نءدعسن ,اهاوراك ملسوهيلعىلاعتهّللا لد هناكرب و هناما رك نمىأ (كلذ نءو) سانلا نمتاطخأ
 ءامللمث دازلاو اداز نوكي ىأهن ودوزتء أم مهءاطعا ىأ ( هياعك أدب وزت) الس رمدعم لا ىلأ نيملاس
 هوو نمالاوءاملاهيةعضوةير_ةاكدلبءا كك ءاق_سأ| (ءامءاةس) هلوةللّوالادارملاو ماعطلاو
 [مكءامديفءاةسدسدارملا ءامهاةسهلوقو حمسنل ىلع وهوأءاةسلا سصنازإوءاظعا ىنءمدي ورثت نحدو
 قاعدىأ(ه.ةاعدو) اهووةب رقلاهب طد ربامو هوءاكو لابهدش ىأ(. "اك وأ ن ادعب)هدعبأم هلدهشب
 مسءاحابناك ىتحابتقو لخدىأ(ةالصلا مهم رض >املق) دب ور ىقاعتمدعب وكهماسل ود رمأو هناك
 (بيلحنبلوهاذان) هءاماول معتسل هءاكواولح ىأ ( هول .اولز:)ءوضوال عاصنامناك هنا ىذمةي اذ هو
 لسوهلعملااعت ما ىلصه_ةكربب نايعالا ما نءاذهو ءامناكامدعب اصل ابل هنوكمهأ جاف ىأ
 ءاقسلاكلذمفىفىأ(هخىؤف) ةسالمىفدا.ءاةسالوأن بلل اريمضل ةفاضالاب وأ ةدحولاءامب(ةديرو)
 نكي نالدب وهيفعضونبللانامهود.الثا»اكوأاسمناو هندو جوه ل صومل ىلع لولد رلاو
 نيداجةءاورنم) تيدا اذهواههعءءاقسلا ناك ن ياجرل ةيخثتلا ريمضب هالفالزعا هخسن ٌقوهعم
 فالح ىلعهمراو رن هنا ركذو مدق" اكن ازيملا فةجرت هلو مالعالا دحأ ةملسوبأ مامال راني دني(ةملس
 دباعلاةةثلامامالا اذهل ثهءاور ثيح ثءدحلا اذهناشلان اب ىل .ةهرب رحت ىف ه.ولسأ نمداتعملا

 ف:صااوةبراغلاوه:ه«ىو روهلجأن غمس ولادبالان ءادودعمةو عدلا باح ناك ىذلادهازلا مع
 ىلعالاهنعو ربى راخبلان الاقوهنم ضغ نع زودت ءبالف لس رن أنو ثيم ها جأ نمىلاعت هللا هج 51 1 0 أ

 ىأ (دعس ني ريبع سأر ىلغ عسمو) رعاك نية هب ةملسو فاصنالا هل ةنم ا ذهوداه ثة مالا ىتي رط 0 2 3
 م

 اهذعب فو باكل نم خذ ىاذك ىلا ناهربأ | ظذالا لاو هسأر ىلعددب سوه لع ىلاسعت هللا ىلص 1 55 1 7 0
 بوعنمف :رعأالو اضيأ هياحصلا نمريعو ىادصلا ى راصنالا شك 1 ناو ساس ا | ذا نمعم نيا لاقط العالا

 هل (دعس نب ربع سأر ىلع .مو) مالكا هيلع مدقت دقو مالسالا ىلع همهتافهيف عقي نمتدأو
 ةصقلا تونثدعببالو تلقا ممم ةصقلا هل رح ن فرعأامو بالا ل ةىلاحدامدالاك دعس رع ةخسن ىفو مي« عتقو نيعمذدب

 هدا عهنأ دعس نب نج راادبع نيد نع ة-ئيداارابخأ ّق راكب 7 ري زلاىو رلياوهدحأ ىلاةراسشا ةحس لك قفامضع



 مد ىودوأإ ءاىلاعث اوامو عهرخشواصودخمسأر ىأ (باشاحلةنس نينا نبا وهو تاك كرما باعد ( 3 2

 7 ريغ نع)تاكرملا موعىلعتءلا دلا تاياك حال هن هضآملا تاياورلا ىإ(صصقلا
 س1 5تئ5235255د-1ي يي بنل“

 ىطويلالايو امش 0
 ىخنلاى < وأ هنال اقول. دعس نب 5 هم !اهخ_ةىقوناتعقاوكلل !ذلعلوريعال:دا بع هنا دعت نبا

 هرع ىف ةكرباابإسوديي عدلا ىلص هلاعدى أ ديدشتلاب( لرب ٠ < ةاموورشم سك

 نولع روهشم هلع هواز امامي لعق نعن املا هذ علب ,دقوىأ (نينامي نيا ,ءوضابج) همدو

 لاوىلام>ىلا انا ل[: ؛ام مالاو ب بتائاكرهزلا

 مام ةلماح لكلوىلأ * موس هأنونمللاتضخش

 0 كيشلاىنن مرفاوذ رويس يود 2 0 0 حا

 دوتنالا لقوة دات( ةيبئاسلا »ب هزةرث 1 نءعدهنأغ كد اولا را .هكأ(د- >|و

 هدافوهلىرارقلانايق-ونأو هو فاك اهياةواووماللام وتل هللا لادلا نوكسو ملا حت, ( كولد مو)
 هرك ذو جيمعااريغىؤهشب دحىراخملاىق وأعو4- | وم عمم أو سو هيل ءىلاعت هللا ىلصهننا لور ىلع

 هسأرب عسذل_سوهيل ءىلاعت هللا لد ىنلا اوما || نكس ناكن اق وبأ كولد ملا نابح أ
 بدلا ناك أوه ءلعسشلا مدع ل وضمت هيف هو ىهمع :| سنتان ًاررئاسودوسأ فتشمل

 باك ىف ىلاعثلا لذ درفأدةو مذةهجوحدمة هج 08 اورماك ةدعلا ىلع هتلالر] هحدمنالارازو
 0 وهناكىأ (دقر ةنيةبتعلدسج وبناك )هنا ىيسبلاو فاربطلا ىور( و)همذوئتلا لل

 دهشىناحصلا ىحاسلاعوبرب نيدقر هن ةمدع هللا 3 -بعولأو هم املا لاحا هءاكس 4 عر اضملاو هذتع

 .دالوال لاقي وةفوك!|ةبتعنكسوءاءلوالا نمل_عورعهنباوادحهوارادل صوملاب ىئباورعبخ

 ريدقتب هنا ل يقوةمبطلاةحّنارلا سيطاايدارملاود_ج وبل عاف بنان( ب ءال) لصوملاىلوو ةدقارغلا
 رهقلا ةباغلا ىنءملصأ (هئاسن بيطبلغي) هسا ىفحوقي وهدسج نم مدد بيط ةحار ىأ فاضم

 ىلعدي زت هتعئار نادارملافتقبس ىورو ىضغىت<رت بلغ درواك ةوقلاوةدار زللريعتاءاليتسالاز
 انكتلاهاهنا مداعمأهة+و ز نعي اءيثسالاو لئالدلا فاكىورهنافاهدنعرهظاال ىت-هريغ ةدّتار
 سك ةسعواميحاصت نماحرسيطأن وك ِءسرطلا قدبتت ىهوالاة: دحاو انمامةوفن ثالث وملنع

 ميموعي .اعىلاعت هلا صده عىلعءارضلا ىتنباصأل اقف كلذ ىف ه]تلقفاح ران مسطأناكفاي''

 ىلق بع ى-ط» وىرهل ىلءامهربأ مث ىرخالا كلذو هفك ىف لغتف ىلا نمتدرختو هيد نع ىندعقات

 وهو( هرهطظو هنطب ىلع هيديب حسم لسوهب .اعىلاعت هللا <هللالوسرنال) هلويراشأهملاونورتآم ْ

 مسو هيلع ىلا عن هللا فص حسم ىأ ) ورع نيذئاءهجونعمدلاتلسو) بلغ هلوعل لع اعنو ىلعتم

 بارلاو عراملاجارخاب ص: وتلا ىنءماذهو مدلا نمهيلعامج رخأ ىت>ه.اءاثكشمءليبههجو
 وهو ىرخوملا احن قاع فاظ:ةلاهمئاوج ل ءهعباصأر أاذاةعصقلا تلسل (ةبرخآ رخآ ئذد ىدتلاا

 نهىل- ءافمساةمجعملاذوة ل همنيعبذئاعو هعطق مدلا تلسنم هنا ليقا-!هج والف ور عم ىنعم
 هاوراذه هثر ءدحو قموهوةرجشلاب اأن ءىىاد هلا ىفزاالالهنب رع نيد ئاعوهو هءىمسفوعلا

 اك ةرجهشلانمن ا ؟ةنسنزاوه عمت عقو ىلا هتعقو ف ىأ (نين- مويحرجإ)ذئاع(ناكو) ف اريطلا نع

 نيف مساب ىنمسلاومأ ةثال' 'ةكمنم وهنب ف ئاطلا ن نماس# * رق عضوه مب -انية>وري_لا ىف لصق

 هل تناكف 5 هللا هسىقمداهم( هلاعدو)ةيلاح لا ناكوةلس وراهم هلوزنل ل -.ئاليهميا

 (ثافش :5)

 171 سطس سس سس سس سس سلا

 نجراادمع : مله نعد ءذملا رامخأ ىق راكب نبريبزلاءا اودىذلا ١

 هباضعلا 0170 نءىأ(دحاو

 (ديزي نيبئاسلامهنم)
 (لولدمو) هركذ قدس:

 نايف--ىنياوسصهو

 هانادهالوم ملا

 : 7 د ,
 01 ياخ
 ىللاعت هللا ىلسص دىنلا

 نبا هرك ذو اريل 6

 ٌلولدمل ةف هنأ قنامح
 6 تاك نع فسوأ

 هعمل 1 كل

 افا سوهب ءاعىلاعتهنبا

 ىلاعت هنبا بص ىلا هلاعدو

 هسأرب عسمو سوه اء

 نايفسىفأ سأر ناك:

 هللالوسر دن نم< هام

 هيلع ىلاعتهّتالص

 هسأررئاسودوسأ سو

 وب ناكو) وأ
 : نباىأ (دقرفنب ءةمعل

 ةروص هأ ىمللا عوبرب

 ناكو رمعل لصوملاىلو
 ىثباوريبخدهشواقيرش

 ادد هواراد لصولاب

 نفورعهاامأو
 ىلا هرك ذءايلوالا

 بتيط تلغي بيط)

 ةدئافو ةحئار ىأ(هئاسن

 ىل_صهللالوسرزال)
 ملسوهيلعىلاعتهّشلا

 ةلطب عهدي حسم
 ىلا هلا ةرهلنو
 (مدلاتاسو) ىفاربطلاو
 نء)هطامأوهحه ىأ

 لاذلاب (ذئاع هحو

 نيم اهلا نمناكوت رجشلا تحت عاب ىفزماةرب .هوبأل اله نباىأ (ورع نبا ) زمهلا دعب ةمجعملا

هعض وه :ههتاسدفب ىأة خنت و قاكمدعب ىأ( تناكف هلاعدو)دحأم وب ةخ ىف و( نينحم وبخ رح)ناكدةوىأ (ناكو)
 هل) 



 ىفاربالا هاوراهم«ىلعأ لب ىأس رغلاةرمغك الوىحدلا ل صأقو(سرفلاةرغك ) ءءعوسرب غن دهسهجو فضا ىأ (ةردق

 ضييبأهسارو ةنسةءام نبا اوهو)تامىأ (كلهف)ةكربااب ىأ(هلاعد و)هدافو هليل مضد (ىماذحلاديز ني سد5سأر ىلع حسمو)

 دوسأ) ةس 'زراعح 3 عقب ىأ (هرعش نمهيلعهدي ترمامو سو هيلعىلاعتهتلا ىلص )هللا لو را ةحخس قو (ىننا ا !ىك عضومو

 ىاكمل ا نياهرك د سرغلا ةرغع صا. | نمد _عجو ىقاملاهيب_ثنىأ(رغالا صديإهمج ىف ةرغاا كل: بدس رساقىأ/ناكسذ

 (ةراك-لاهذهل ثم ىورو)
 اذهىاحما لاق (ىنولا
 لاوو ه-ةرعأالرخ الا
 نة زخمل_عاىخكدلا

 هحو نءعدعسْ ب اىور
 هللأ ىل_صدهنأىدع_بأأ

 حسممل_سوع ماعلا

 ةر-عدل تراصقههح و

 هج وع سمو) ءاضيب

 ماللانوكسو مارسكب
 هسأر حسه ىاحملا لاق

 بلاغ ىللءل 3-0-0

 ههج وىل_ءنأك ه> سم
 ناكف)هياءرصتقا| ذو

 ناع1 أ( ني رب ههجول
 اضع
 وه2اةغيدن(ههجوف
 (هارملا قرن ك)

 ةرمهلا هما ريكو

 رظخ» نأك ى>ح

06 

 دس ءاورةدودمملا

 هد عضو ىقيوبلاو
 نية ظذح سار ىلع
 ةلههمءاحرمشك ( م دحم

 ةم>عم لاذزوكدو

 ةخسن ىفوك - مشك حافف
 و-هو أرغ_صمرمسجلاب

0 
 يشم لم ناسا

 حسملارثأروهظو سأرلا حسم نم ىأ ! 5
ةلعث نب وزمعل) قييسبلاهاوراك

' 

 ذا
 رت

رتتنم صضايبةزغلاوههج وعمالة فد رشلاة ذب نتن ء(سرقلاةرغك زةريتمءاضيب(ةرغ |
 الوط

 ةال_صأإ هيلع ىءومدب ضأيسكهناق هونأك ةلةمهيق نسدلو ةجرق تومست اق نأنههج وؤأضرعو

 رولا نمهيقاس هترغدمشتال ىآس رغلاةرغك الو + ف ىف هرهاطظ صرملا نمب وهنمبقرقلاو مالسلاو

 نب سدقس أر ىلعحس») !..وهيلعىلاعتهللا لصهنا ىاكسلا نبا رك ذ(و)ندبلا ف حضواكس فاو

 خلا ض»د ىو هموقد...ناكول_سوهلعىلاعت هللا لصهتلالوسر ىلعهدافو هاىاكومو دب 0

 هللا ىل_ص(هلاعدو)ةروه ثمل بقبارغك مادة بسن( ىماذ لا)اماعىمسا هونأو هلوأ ىف ءايبدل» 37

 توع كلالملا صدق و ىععتوملاو الهاف تامىأ(كإ مي: )هةيفأعو هتدهءاقب هيفاء لهو هياعملاعت

 ىلص يتلا فك عضومو) همسشا ( ضيبأهسأرو ةذسةثام نبا اوهو) يعدو ىنهم سل هنكل ضرع ريغ

 ىديناكو) مل سوه بل ءىلاعت هللا ىل_صد" ربب بش: (دوسأهد:هيلعترعامو !سوهيل ءىلاعت هلل

 ءانبلاب( ىورو) ههتيمساذااد ةىنءاتوءدلو ترون! نمههج وفا رغالابىهس ناكى أ(رغالا

 ىلاعت هللا لص هم ىف( ىنولا ةيلع" ني ورمعل هناك هذ_هلثم) قمل هاور ىذلاو لوهدال

 نب ىدعنب هوو هةيلعتوة|اح نسحأ ىلع سقت ام أك هتوموههج وىقهرثأءاقب وهسأرب لسو هيلع
 لاقهنا قمل ؛لثالد أك همصةوهروهثمةل يبق ىهوةنيه < ب ونم ىنه او ىرهزلا ىراحتلا كلام

 تأ دقورعت ا ةىهجو ىلع عسمو تملسافةلايسلاب !_سوه_.اعىلاعت هللا ىلصهتننالوسر تدل

 هلايسو هسأر وههحو نم مل .ههياعىلاعت هللا ىل_ص هللا لوش رد امتمو هرعش هذمناشام وةَنسةئاسدماع ا

 م-وهياءىفاعتهللاىل(حمو)ةفي رششلاةنيدملا نمسي رقعضو ممالوةلمهم نيس ةباحس نذوب
 ههجوىلءعسمءباىور هنالث راما نيداو سنية زخ هلعل ل ةوهفرعأ الن اهربلا لات( رخ آهج و ىلع)

 هتيصانن حسم مل_وه_ماعىلاعت هللا ىلدهناىو رهناف ملس مأ نب ة>1ط هلعل ل ةوءاض.:5 رغه]تراصق

 1نء(دونههج ويلعلازاخ) ةرغك ناكف
 عهتلا ىلص(حسمو) و هيلع هللا لص هراون أراث

 مو«

 هياور هلا اذ ه:داتةودهمدعو فرعدلاه-.ةزوك و ملا 6 ناحامنيةداتق هحو

 ه-ءاعةق رثلاودب رورحرت ان ةرشءاق_صوناعمللىأ )سا رب4-مجواناك-ف) هج رثو

 هروصرظانلا ىريلههجويه_هج ول. اقيىأ(ههج و ؤ)لوهجللءانبلاب( رظني ناك ىح)
 مسام رسال (5 ارا فرظا اك : هنريس ءاه_صةد كله يق هدهحو

 ةفورعمه.ورلا نمل

 هيلعملا_عتهننا ىل_ص عضوو)2-4ةيةحدارملا سلوهن س>وهئافصؤةغلاسمهنارهاظلاو

 الوك أمنيالاق(عذج نبا)ادث_م هلوطد قويبلا أور ثيدحف (ةلظنح سأرىلع) هدي سو

 ةفين>هنالاقو مموةيتحتلاةانثملاعتفوةمحعملالاذلا نوكسوةزم-هملاءاسا رسكي وه

 امهلو ميدحدلاوة-فنحدي رجتلاوهبتشملا ف ىهذلا لاقاذك و ةبع هل: ظنحونأ مذح نيا

 ليقاميف هلءدلاو ىنلا مذ نبة-فين> نيا مد لاقفاعذحرك ذود: الظن وهبت |

 هبت ىور ىذلاوهورعونأهرك ذاذكو لاومانرتخاوا:مدقام لثمىورولاقةنك اسلفسأ نم:انثءودحوتعم ءاروةمومضم

 ةلظنحه:.الوةبحاهل مذحدلاو ةٌقيئحدي رجتااىقرك ذو ةضهيبالودجأ د: م قهشدح ىهذلا لاق مالم>ادعب مال ثيدح

 ىلاعت هيلع هللا لصهللالوسر اوكردأة عب رألعنامد ريغوك زوحلا نيا هنع هل ةنا يف ة بقع نبال دوم لاك نكلاضيأهنبانءالولدق

 ىبانهنا عيدصلاى.ةءونأد_هتو ىال الاقى يتعانأ ى كي ودم هنباو نجرلادبعهنباوركبانأه نباو ةفاحقابأ ىنعي ءالؤهألا سو

 مهتبم# ىف فالعالءالؤه نافأباوص ناكل ةفادقوبأوركب ونأاهوبأوءامسأ همأوريب رلا نيهتلا دبغ سبق ْنم ى توم امولو



 مرودف)لاحرلا نءل-جرب ىأةركسنلا كح ىفو هذ ىهذلادهعالماللا( لج رلاب ىف ةلاظنح اكشف ريلاب هلاعدىأ (هياءءلرب و.
 ل ىأ عطف ةخسن ىفو( عض و فلا يد ىأ هلوأ عشب( اهع رض مرودق) ءاشلا وىأ(ةاثلاو) خفتناومر ونىأءارلاريسكي (هيجو

 هآو رداشلا عرضو لجرلاهجو نمىأ ( مرولا سهل ف) هسأر نم ىأ ( لبو هيلعىلا_عت هللا لص ىلا فك عضو ةىلعإ امهم مرولا
 تنب) هةسبر ىأ( تذيزهجوىف) شردمتعي ل نأ مج ع ودمتعاناءإ مهل ءةوةم عملا يقول هملاءاحلا(مضنو) هريغو قيببلا
 لاكلا نماههجوبناكام لم ىأ (اوباملا-لا نم ةأرماهجو ىف) فرعي ناكاذ.ةخ_ذ ىفو( ناك ف رعيافءامنمةحضن ةملسمأ
 ١ 1 هيلعىلاعت هللا ىل_صهشال ورنا ىورو هراعيةسا ريلا دبع ءا أور

 نبالاقد-ةو ةد مهق-هب رأمهناهنممل_هفىهتن افالم عفوه ص هبا ن او هنبالوةيك
 هنباو نجرلادبعءئباوركبا. [هنباو ةقاحةانأالا إ_سو هيلعل اعت هللا لص هوكرداةعب رآلعتالىزوكا
 نب. هلا دب اولا ولو ءدي رت ىف ىهذلا هيل عر جو د امى يمعابأ ناحيصصلاو ىهتنا ىضعابأ نكي ود

 هعوه نمل صم موتبص ىف الخال هناناباو هناك ةفاحقوبأهونأو ركب وبأاهوبأوءامساهمأو ميلا |
 اذهىدعس ل .ةو نحل ءةو يلام هل ظنحو هتيفلأ ةيشاح ىف ىقأرعلاهرك ذعبارمهلو صاخشأ ثالث
 (قوي ناك ف) كيف هللا كرابلاقوةكربلاب هلاعدىأديد_كنلاب( ءءلع كلر و) ناهربلا هلاقام صحم
 (ههجو مرودق) ةركسنالىواسملا ىنهذلادهعال هْغي رعت (لجرلاب) سانلا هينأي ىأل وهم ةغيص»
 وهو( اهعرض مرودة) نأضلاو ز-هملا نمرحلاب(ةاشلاو) ههجوهنممر و ضرمهباصأى أ ةيلاح ةلج
 هللا ىلص ىلا فك ع دو «ىلع) عرضلاو هجولا نممرولا لحم (عضي) فورعموهونانالا ىدتلاك
 هناباءدسالا ىفربلادبءنباىور(و)هباصأن اك ىذلا(مرولا بهذي ذ) هيهسمىذلا (لسوهيلعملاعت
 ةرجش مسأ نملوقذم ءنيدحتفب ( ةملسمأ تاب بني زهجوىف حضن )إو هياعىلاعت هللا ىلص
 نباتخأو ل_سوهيلعىلاعت هللاىلصهّنلا لوسرةبدب راهتنب بذي زو نيذسوملا مأىهةماسمأوةفورع
 ءامنم)ةشرىأ (ةحضن)ءووءاملا سر ىنه؟برض»برض با نمعضني حضنو#ءاضرلا نمرببْرلا

 نارابخالا لهب وأءاسنلا نءدحأ هج ويف رظن,وىرب ناكامىأ(ةأرعاه جوف فرعي ناكاسفلا]
 ىل_صهشرىذلاءالا ةكرسب كلذ نماوعنأك امىأ(اهبام)هقنوروهجولا نسح ىأ( لاا نم) ربل

 قريلادمءنيالاق مل_بوهيلع ىلاعت هنا ىبصهسمناكءاملاك لذ نالاههجد ىف مل_وهيلعىلاعتهقا
 مث ءاماههجو ىف عضنق ل ثغب وهو ملسو هيلع ىلا عت هللا ىلص هلال وسر ىلع بنو ز تاخد باعيثسالا
 هةفأ نمتناكو هلت دلوذةعمز نهّللاد_.عدةعتناكو تزجعو تربك ىت>اههجو.بابشلا ءاملإل
 بك ارلادازيبفورعملاةفيذحاهوبأوةلمر ليقود_دهةملسمأمسانامدقتو م هلقعأو أ تامز له

 هيلع ىلاعت هللاىل_صهللالوسراهام ف:ساهم ان اكو اهمأ اهي تمدقفةشدحلا ضرابت دلو سايز
 كلذناك (ىص سر ىلع) ةكرابملاة قي رشلا هديب ل سوه ا ءىلاعت هللا ىلص(عسو) بغير

 هرخآو برض ةنزب( أريخ) ف رعبال ى صل ااذه مسا عرق ن اك هنادارملا»ضرعوةفاىأ(ةهاعمبإ) ىصلا]]
 نسحو متوسدن ىأ(هرعش ىوعساو )هبا قش وه هاعتلاز ىأ لمءذ ىلا ىدعئربامأوز

 هجر ثردحلا اذ_هوامنوكسونيعلا عّتفبفورعمرعشلاو تاك اذاةرمثلاتوّسامهوقن

 ىلع ملسوهيلعملاءت هللا ىلص( حولا .ق نب باهملارمخىف ىورهل* هوز حارشل |نههريغالو ىطويسلا
 مساملازىأ (اوريفنذاحماو) ضب رم عج( ىضرملا ن ايدصلا نم هنأ دبرعأك رثكى عىأ (دحاوربغ

 اهتبابياعل خدةملسمأ ىثب | ني>لسو

 ىل_-ء ْنمونةملط
 تناكاماف تكسفءبذيز
 لءدىرخ'الاة ل ءالا نم
 اورظنالاةةةم-لظىف

 ايياع أطأالثل مكسنانز

 يه لاءاكحاو رخأ لاقوأ
 نا اهتسصق نمو اذكه

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر

 ل _فثغي ناك ملسو هيلع
 َق عضنقهيلعتلخدف

 لزب ملف ءاناباههجو

 اههجوىف بامتلاءام
 م ولت اونو ب عك ىد

 ىلع حسمو) هيواعمثام

 ىأ (ةهاعمبىص سأر
 هوو عر-ة نم ةفآ

 هلام لازىأ (أريش)
 ىأ (هرعشىوتءاو)

 ثي.دح ا اذه هل"امىف

 اذجبماو رنمفرءبال
 ىور محنابأ ناالا اغفالا

 قاطناهناازوالا نع

 هللا ىلص هلال وسر ىلا
 هل نان سو «ءاعىلاعت

 ههجو علف نون



 داصلارسكوءايلا حّتشب (اهح-ظضني ناهرعاف) هثدصخىفة+ م: ىأنيتحتْشي ولادنولكس و حتفنو ةزمش مط (ةردأه.لج رهانأ وز

 هيقنمسصىأ جم ةله-همنيسدي د ثنو ةمجعم نمغح تغب س غنم ء نمةخ سن ىفوءامىأ ( نيعنمءاسعإ ا هشرب ىأةمجعملا

 نءو)هاور ن- ..ءأالىخدلا لا( أرمسفإ) عضنلا ىأ ( ل ءفف) ناكل كلذ ىفوأءاسملا ف ىأ هيف ةخسن ىفونيعلا كل: ىفىأ (اهيف)
 هيسماةناوك ذدمسال يقوس رفلاهاذب ا نمىناما | ناسك نياوهوامبيذ طاغةزمهلاودوا دك نبوا اونارقي وواوىبمتك,(سواط

 نام-لسوىرهزلاهنعوقاخوةثئاعوسابعنياوةربرهىفأنعىورنيعم ١68 نباهلافاكءارقلا سواطنأك هنال
 حك .: َن'ْنادَبَعمتِاوىمنتلا
 هلوصفرثك أو تاهاعلا ىوذو ىذرملا ءاربا لصف ىفمرك ذىنبني ناك هلكاذهليقنونحاو ضر انه 5 وهو ع جوس واط
 ىل اع هزل ىل ص هناهوج ركل ثندح ىن(و) ى:صاادص أ ةمفرعوربدن ن1 ةهجو لك-لو ةلحادعم قوت ليلا لعلا َّق

 ىفخافتناوهوءاهوني:لم-هملاءارلاب ولادلا نوكسوةزملا مذد (ةرذأ هب ل_جرهاتأ) سوه يلع
 هللا لص ناكىأ (اهية جم ندع نمءاسعب هتردأ ل عش رنىأ(اهحضني ناهرماف) فورعم نصا

 ىل-ءهمرولازو هللاهاغش ىأ ( أ ريف ) هنردا ىلءاهئامنمٌشر ىأ( لعفف)اريذهقي ر ل: مل سوهياع

 نيعىأ نيعللاهيفريمضو هيفهطلاخخ ىذلاءاملا ىف لسوهياعملاعت هللا لص هتكرومهّننا ةكربب ةعرسلا
 زو ولهسديفرمالاوهءاهاي وأتل نععلاوأءا!ريمّضلاؤريك ذتلاب هي خلا ضد ىفو ةئاوو امال ءاسملا
 نوكدقو اهيدناحد_>[قوأاهيفقاتفنااهنا ليقدقواه>حةفولادلا نوكس عمةزمملا حدقةردالا ىف
 ىثاوملاضءد قورسك-لاوستغلا اهداض فز وكاهح ظني وءابطالاهفرعب اك جب روأ اهيفدي زي محأب
 ةفانقنيسلهىوز ءمالوةّةيملاةد_دوملاءايلاو فاقلا حّافب هلامق نس اهملاده-سا ل-جرلان ا
 ريلادبعنبا لاق ءافوةْفْفْ عةحو غم نونو ىفاتلا مذدةفانقو لق ةنزم ماللا نوكسو ءاسملا مذ تاهو

 نس#: وأ تس ةندس ةكق
 ةمالا هل ججرخأ ةثامو
 ىلص ىلا ثيل ةةسلا
 ىأ( سو هياعىلاعتهللا

 ىأ(سمهيدحاب):ىجام
 (كصفأ) هلو وأن وذ
 ىأ فاكلاا دب ع

 (بهذالاهردص ىئف) برص

 سملاو ) سملا نمهبامىأ

 لص« هنال (نوثحلا
 فيصملا4ةةوأذك همحس

 سامءعنبانعىو رعار_ةلا سواط هنالسواطد هاو ناوك ذهمهاو سرفلاءانب| نموهورو هما ا نمل ع:لو سواط ىلع

 . || نيوهوةثسلا هل جرخأو ةئامو س +: وأ تس ةنسىفوت لمعلاو معلا ىفاسأر ناكوام هربغوةرب ره ىأوأ| نيجرغلا نمد-نعداور
 ُ نمكلذرب_غىلاةنسني_هدرأةم:ءلاءوضون حءصلا ىلصو ةجح نيد رأج>هملعو هدهز ىلع ق عنا ىأ محا ديدثشب( جمو)

 (مل_-وهياعىلاءتهللاىل_صىنلا توما هنعىلاعت هللا ىذدر ةكع ندد ءباذلا لجأ نموهوهيقاذمأ ىأ(ولدؤف)هخنهبص

 ّْ فاكوةل-همداصب (هرد_صق ك صو)هري_سقت أ س(سمه.دحاب)دحأ هتان ىألوهحلل ءانملاب |

 أ| ءاممأرب وهنعسملا(بهذالا) هدشأو أب رضلا ناطمكصااوةكرابلا هديب هردص برضى أ ةددشم'
 || اههنوديودقو واولا نات اح: اوهذعهاور نماورك ذو سواط ىلع فوقومثيد لا اذهو
 || ه-طمخ#ي ىذلاك ىلاهت هسا لان ونا نعه.ىنككهناالا ناب راقتمساملاو سالاو (نونىلا سملاو)
 | ءارضلاوءاسأبلا مهت_بميىلاعت هلوقكىذالا نمنانالا لانبام لك ىلعىلاهتءهنال سلا نمناطيشلا
 | (وادف) هيف نءاسص ىأ( جم ملسو هيلع ىلا عت هللا ىلص هنا ادنسرح> نيلئاو نعد+أىور(و)

 حيرلا(ك لا يراهم حافق) هقيرهيفجمىذلاهاملارثبلاف ىأ (اريقسص مثرْشي نم) جرخأ ءامه2

 | تيطأو هنممتأوهوبيطلا ىف هإ-ةمهنادارملاو ىوهلا سقن ىلع لصالا فى لطي وةحئارلا ىنءءانه
 ىلاعت هللا ىل_كهناعوك الا نيةملس نع [مهاورروهشمثيدح ىف( و) هبرهشل هاشم لعجنكاو

 (نيفتحمون) بارتلا نمهفكءلمىأ (بارثنم) اهمضوفاقلا تفي (ةضيقدخأ) مل وهيلع
 | اعيجمبتباصاف (رافكلاهوجوفف) اها ىأ (اعىرو) ريسسلاق ةروه-_ثملاا,ةعةوىف ىأ|

 ىبسو( رب نه) ءامهيق
 ردي نم ىداقلاهءاور
 تفي (بصمت) موز
 بك ىأ مضوداصلا

 (ابيف) هءامىنعيولدلا
 ىأ (حاففإ رثبلا كلت 6

 2 رام») رشتنأو عطس

 هد رلثمىأ(كسملا

 هيه شا ءاواغيلبامدشت

 ةحئارلا عاونأ ىلءأ هنال

 لل بسسس ”أه<امةحتار ناك ناو
 لاقو) جك ىناسملتا 6 رشف و رج> نيلثاو ن عد-+أهاو رهكاقلا وةعاااه ردصم نالت اعلا فائصأ

 نمةضبقذخأو) كلا نم يطأ جملاراصفءانعمنوكي نازو<و بيطأ داعفوأ ب يطا راصةهءاوصومهاوراذكهُك سما نمبيطأ
 لكلاوةلمومءاحنيذح ىورولاةىفاسملتلا ل صأو هوردب مود ةخسن فو( نينحمود) هنمةضوبقمىأ عتفتوىفاقلا مظد(بارث

 رافكلاهوجويفاهب رو)دارقلا مبمتاب(نمو)رارغل |مهضعد نم عقو نيح ينعملاو عسي

 يبوس يس



 قاكجاتاو درك ذ لس .وهيلعىلاعت هنأ ص هبال وس رهنماكت نملوأ وحمل اوهوةهوشلانموذ وخامش حق ىأ(و وح ولات هامل اقف
 ةئدن# نارث نم اهريغوئعل ىف ةءامىهوةاذقعجفر وصةمفلأ و ةمدعملاذو ةحوتفم فاقب(ىدقلانوح_اوفرصناف)

 15 عوك الا :بةماس نعمل مءاور(مهنيعأ نع)اهنومل زب وا هنو طي ىأاهوحنو

 'يثوهو ريسلاىفاك ردن موي ىف هل ثم عقو و سو هيلعىلا عت هللا ىلص هللا لوسر هرملكست نم لوأو ليق
 رادقاا اذ_هلاص:اناف ىرهتنانكلو تيمرذا تءمرامو ىلاعتهللالاةاكهيلعىلاعت هنامر ذقأ

 م-منوك لاح رافكلاىلوىأ (اوؤرصناف) رب د_هلاكلملا عص نمريمغلامحاءالؤهنيعأىلاريسلا
 نوكي وبارتلا نمزيعلا ىف عقياموهو ةروصةمفل أو ةمدعالالاذلاو فاقلا عقب (اذقلاز وحمل

 هنم-4يذأا اهتم هنول 7 وهنوك زب ىأ( مهبعأ نع) هردكامءوفوبورشملاءاملاىفعقءاماضإ

 نعى ءاذَعلا د_-أ ىرب ث دا ىنوةاذقهد>اوو فورعموهونيعلا ع تفوراصدالا نممهعّتمو

 ةريبكلا هيو يءىربالوةريغصلا سانلا تويع ىرب ن1 برضن لة موهوهن ع عدا نع ىمعنوهيخأ 3

 * 3007 7 لاقف نيرخأتملا ضعبهمظنو ل-وهيلءىلاعت هللا ىلصونلا همل ثمل هوشو
 ةيراسر__عملايلنا « هملع عمرللل ابعاو
 ةرراسلا ذيع ىربالو 3-0 اذقلاهيخأن يعرب

 هلةميظءةزدعم هيثو» ودول تهاشلاةو مميعأ ىلا با رتلالض والا وهزهنا ىنعمباوفرصتاؤ لوقو
 نيريرح رد-صبرم) مل سوهيلعىلاعت هللا ىلص هنا خنلا ض»دىف ( و) سو هيلع ىلا عت هللا ىب<

 ةمهرلا لهم هنالرد_صلا صخور عاشلاربرح وه سدا و هنعىلا هت هللا ىدر ىنا علا ىلجبلا( هللا دبع

 ( ليلا ىلع تشيالهنا) لوهياعىلاعت هللا لص( هلك ذ)رب ح(ناكو هلاعدو) ل ةاارقم هنالنمالاو

 ىأ(برعلا سس رفأن م)ذ خيحهنعهللا ىذرربرح( راصف)هت:سورقمدعلاهر وهل ىلءرشالوأ

 هلاعدف ىأ ة> يصف اغلا هل إ_سو هيلع ىلاعت هنا ىل_صهئاءدةكربباهر وهظىلع (مهتثأو )مهاوقأ
 ليش نب (باط | نيدد زنب نجح رلا دبع سأر ىلع) لسوء ءلعىلاءت هنلا ىلص(عسمو) هرخ [ىلاراصق

 هكدا بخو هيلعىلاءتهناىلص ىنلا ىلا« قأن اكو( ريغصوهو) ىناحصلاىناملاىودءلاىثرقلا
 هلاعدو )انهادامسدلو مومذم ىنءءوهفةمجعملاب ممذاماو ريقح ىنعع ل مهملاد(اميمدناكو)

 (ساسنلا) تاحوةفءنيتلمهمنم عوعار هءافب(عرفف)هر ومأرثاسو هتقلخىفةدايزلابىأ(ةكربلا
 رئاسمتنا.ىأ(امامو) هتماةلوطىف ىأ(الوط) مب.اعداز ىنعع هلدب لاحرلا ةخسن ىفو مهسنجىأ
 لقنو لصالا قدىزامىهتن اا نهىلاول_بودهياعىلاعت هنا ىل_ص ءاهئاعدستقاخ هللا لك و هئاضعأ
 روهْملاناحصلا (ةرب رهونأ) لسو هيلع ىل اعت هللا لص ( هيلا ك_ثو)ىلاعت هللا هجر فدصملا طخ نم
 سانللمااك-ا نم ءةاموهمدعو فردهلانمهنىناعتء امو هتجرتانمدقد ةوهنعىلاعت للا ىضر

 ىندابهبحاص هينئيىفاثااناوهلانبب وهندب فرغلاو ظفحمادضوهونونلاركيردصم(نايسنلا]
 طب ) ل_سوهيلعىلاعت هللا لص (هرماف) دصقربغنمرمأرود_صهناأط ل نيبوهنسيقرغلاوهبن |

 لعفىأ (هيفهديب ف رغو)هثرغيو ضرالا ىلعهمض: نابىأتقولا كلذ ىف هلاسبالناك امىأ(هبوث
 مل_ىوهسيلعلاعت هللا ىل_صدرت أى ذلاب وذا هيفريمضورخ [ىفهعضيام شن مفرغي نماهيدشالعقأ |

 ىأ(لعفف) هدسجيىلعهبوث مد ىأ (همضد) هشف رغامدعب(همأمث) هلمدارأى ذلارمالإهطسب

 ملعيف لق ررقتال ضل ىلعءانبلا (دعبأ يش ىسناخ) هلفرغاس هندب راص هنآك ى> هيلعهمض

 ا سل 7”>> #2 #أ#ث# #< آظآ آ0آ102-

 عقل اوهو هروُدنلاو ةهوشل | ن«ىهو هللا اه> بقو تبق عع .ئاعدةإج(هوجولا تهاشلاةو)

 ىأ(نايسنلاةريرهوبأهيلااكشو)
 نمهومسامنايسن
 هرماف)نآرقلاوثيدحلا

 هحتشب ىأ ( هنو طب

 (فر-غو)هيدإ هرشنو
 ىلاعتهشناىلصىنلاىأ

 (هيف.دع) مل-وهيلع
 د أ نءابدشتىأ

 هرمأمثهنوث ىفهاقل ا وأ يش
 هب وث عمك ىأ (همضد

 اخلعءفف) هردصولا

 ىقهمأ نمىأ( ايش ىسن
 ىقهنعىوربامو)؟ هرجع

 ىو ربامىأ(ريثك اذه

 هيلع ىلاعت هلي | ىبص هذع

 وهوومملااذ_هىفلسو

 قاام را|تاهزلءاعدلا

 نادعبالوهةرطربك

 نءىوربامىنءللانوكي
 3 هل جالةربر هىنأ

 هب نمزناعم ريك

 نينس عد رأوهوريسإ
 نيربحردص ف رضو)
 ىل-جبلا ىأ (هللا دبع
 تابثلاب ىأ (هلاعدو)

 صخ*اذلوانطاب وارهاظ
 له هنالوردص»برخلا

 (ناكو) عزحناوةبهرل
 هياعىلاعت هللا ىلصناك

 تدشءالهنا)هلرك ذإ هو

 لاحىأ (لي لا ىل-ع
 ناسرفنهرادف) اهيرح

 -مو) نيديدصلا ىفاذك مهنابكر نمل. ا ىلع ىأ(مهتنثأو )ب رعلا س رفأ نمدخ ف ىفو مهناعجش ىأء اغلا مضد(برعلا

 ىحدلا مهوناكدب ز نمالز جرلا دبع نمةيلاحةلج (ريغصوهو) باطل | نب رع ىخأ نباىأ(باطخلا نبدي ز نب نجحرلا دبع سأر
 ىلعومضلاب الاف ةمجعملابو عتاب ىاخلا فل «ملابةمامدلاو اري ءقاليزه هنوكلاميمدواحيبةىأةلههملادب(امي«دناكو)
 ه4دصم هأ / رحتلق اني دياب يذلا. يلصلا ل صايدج وثاهناو رلاهذهيوربامو وق '



 اههجول نلقءانسلارئارضك  دتنن اذه
 العول اطىأةلم-وهخ

 ةخسنىفو(لاحرلا) بلغو

 6 نيتحوتقمءاروءاقب( عرفت ةكربلابهلاعدك) ممداهنااضغيوادسح د

 نم هلانا 1 هريغنمو وهيلعىل اعت هللا ل صهنمهعمس ناكا أ. شرب رهونأ سذي ل ىأةيب رعلا ا

 هياعىلاءتهلناىلص هبال وسر ثيدحىم ظوحأد>! ناك اخ ةنعىلاعتهللاىذرةرنرهو.أ لاق ربأا ظ هاور(اماموالوط) سانلا

 مهاربان ءراكب ني رييزلا
 0 زعاا دمع نب دم نبأ

 هيبأنعىرتبزلا
 ع(لدق)#

 ىر اخبلاهاورثيدااًذهو تكي ناك هنالوهياعهمالس امدقتلاهتعىل اعت هلا ىذرر ع نءاال ملسو

 فرعل اقصخ ناوررقتاك اتلطمسو.ءاملابوكايدارلانالامهتبةفلاخمالوءادرلا بوشل الدبه.قو

 نه ىرشا وهن طر ىد>هيلاهمضوهءادر الم ى-ه:مفرتغاهد:ءئذك طفلا لعدفةسوسحما

 قفرصتلا هيلا ضوفةداه_كلالاعىففرصتلاه يلا ضوفاكلسوهيلع هنا ىلصوهوهنطابلهرهاظ || لق د ىأ(كلذ نءو)
 ل

 ام)نونكملا عونلا اذه
 (هيلع اطاام) ةرهابلا هتاماركو سو هيلعىلاع:هنلا ىصهصئاص_+خ نمىأ « (كلذ نمو لدف)# روضه مكن هيلع علطا

 كيد كدب لءاقلل ىمم )0( لاءفالا نموأ هيلع ىلاعت هّللاهعلطأ ى أل اعفالا نملو عجل ىنءماماوه ةخسقو:ةلهه«نوكسو

 ىأةمومضطماهد.د نم
 (بويغلان م)هيل مهام
 ىف ةييغملاروهالاىأ

 ىأ (نوكيامو) لاحما
 ناعما وكت
 اذ_هىفثيداحالاو)
 عوذل ااذهىفىأ(بابل ا

 رح) باكا عاونأ نم

 فري الو هرعق كردنال
 لوعقملا ةغيصن (هرع

 ءايلاعتفز و< وامييق
 رمسغلاو ىازلا ريكو
 ر>لاقريثكلل اءاملا

 هنياغ طاحيالىأريمكلا
 هذ-هو) هتراهنىنقتالو
 قوة ”الاىأ(ةلما
 هرجعملا هذه هوة سف

 هنأزحعمةل-جنسم)

 نيعل |نءرتكسا ىعميباغنمسايقلا ف الخ ىلءردصملا برغعجةمجع هنيغب (بويغلا نم)ءاطلا

 بيغلاو بئاغلا ىدعناسالان عسي غباموةتاحلا نع سالك ىفملمعتس واذكىنع_اغلاقي

 امو مكنع بيغيام ىأ ةداه-ثلاوسيغلاملاع هلوقوةرذل ا ةشمهنع م زعبالهنانهتلال سافلة مسنلاب

 معياماو لوقعل اةها دبهيضتةءالو سارا تت عقبالاعىأ تبدوغاان نوم مول هأوقوهنو دهاكت

 فطعي ووعل اىلعف وطعم وهم ىلبةة_سملاىف(ن وكن ام وز مال اوهالسصل امبيلعلس رلا رامخاب

 هدوجو ل_ةوهفدجويهاموأهللاريغهياععاطب دوج ومهنا رابتءاباما ب يغلانالماعلا ىلع صاخ ا

 «يل هلا ىلص هتامارك نمعونل ااذهف ىأ(يابلا اذهىف)ةدراولا( ثيداحالاو) تاب نم هنيلعلاو
 لودر نم ىذمرا نمالا اد_>هميغىلعرهظ»الهناف هيلعهلاهعلط أى ذلاس غلا نعهرابخا ىف سو

 هرارق هرعقو وصولا كاردالاو لو عجل ءانبلا (هرعق كرديال)رحبلاك اهترثك ىف ىأ خيلب هيدشت (رخت)

 فزرنلاو برضي ةنرب لءاقالوأ لوعفلل ىنبمءافو ةمحعع( فزتيالو) هتياهنىلادحأ لصيالىأهضرأو
 ريثكلاءاملا و هوة مهمعا ارل بة ملانوكسوةمجعملانيغلا حافي (هرغ) ىنةيودنغيالىأى عع حزتلاو

 ىلا ةراشا( هنازجعمةلجنم) بيغلا ىلع مل سوهيلع ىلاعت هللا ىل_صهعالطا ىف(ةزجعملاهذهو )ادخن

 ناميال ثيم اهقةحتب ( عطقلا) قيرط (ىلع) سانلل (ةموملءملا) ج حالو هنعش دح .رحبلا ىهفاجترثك

 اهعوني عطقلاوت ا زجعلل ةف_صعطقلا ىلع ةمولعملا هلوةوءالق_ءلا نمدحالابيفددرتلاوأ اهراكنا

 ةهمشال اهمائمدرفدزت لك نءعرظنلا عل ةباهعو ش نمالص احاب ونعمارتا وناهرتا وناذك واهعوجو

 هلوقراشا اذ_ءىلاو نارقلاك اهضعي راج هنافهيلععاطصالارتاوتلاريغاذ هو متاحدوجرتا ودك هذ |

 قات او اهعو م ةاور ىأ (اهتاورةرثك-ل )ر وهلا ( رتاوتلا) جون( ىلع) ايراح( اه :ريخ | ةيلا لصاولا)

 الا بيغلا لعبال هنا ىلعتلا دلا تاب" الا ىفاذ. الا ذهو ةميغملار ومالا ىأ (تيغل ىلع عالطالا ىلءابين أعم
 هبلعهعالطااساو ةطساو ريغنمهملع قنملاناف ريا تامر دال لفل د 17 ولو هلوقو هللا ىأ( عطقل | ىلع ةم ءولعملا
 م . .٠ 5 2 ا هذ 25 م 5

 هللاءاطع نبا لاق لوسرنهىذت رانمالاادحأهء..غىلءرهظ.الف كاك ةلوقي ىقدممرماذ هلهلنا مالعأب قيرطلاو ! 0

 نءؤملاةسارق او-قنال-يلدبهتمر وخبهللاب ومع ن مب غىلءد_علا عالطا ن ملا فىئاطال ىف ا لكطاو ازورقيلا
 ىأ (رتاول ا ىل ءاهربجت

 (اهتاورةرثكل) انيدل
 ينابمفالثخا عمىأ

 ناعم قاقتاو) ةلادلا
 9 111 ا سس سس سس سس ست

 انعتابيغملا صعد ىلع سو هيلع ىلاعن هللا ىلصهعالطا ىلع ىأ(بيغلا ىلع عالطالا ىلءةلادلا

 لوسر نمد ىذران مالا هلوقنمفراعلا صضءدلاقو برغمسهري-غ هسغ ىلع هعالطاف ةرمهعل

 2-0 للااللللااعخد١١.”0ط وشمس" 77ج كُل » "ا

 اذا

 هححصا|لاعتفالانمهءاو.صيلءللامفالا نمهلوق ([])



 ئأ(.ريغ لعإ) هتءارقوةخسن ىو( :ءارقوةزاحا) ىشوطرطلاب فو رعملاءاقلارمدكب ( ىرهقلا دياولا نب دركي ونأ مامالا اني دح)
 ءاتلا مدد( ىرتستلا ىلءونأانث دحإ) ءريغنعزارتحا( ركب ونألاوزهءاور 6١

 | ىلع ءّرناهعلطأ اذا ولا كل ذ كف هعمرب زولا عابت الو خد ىفانيالريز ولالا مولا ىلع ل خديال لاقاذا
 أ هبيغبالانا جتفدقوالا بيغلا,ناجالا هللا ان ةلكب لو هسعو بتمر وثب مآراسغاو هسغنر وندري همس
 كلمن الا ؤلوسرلا,دارملان وكي نأ ل مت و لاو م ءايحالا ىلع «بلامأ ىف ىلازغلاراشأ اد_هىلاو

 وأ ةظي ىف لهب رضوأ ع ور فءاتلاوأ ةهفاشممالعالال هل -ريفبو غلا شك: هةطساوبىذلا ولا
 هتوةو هاو <هيلا لصن !هنابهمالعاو كلذ هنا «ةزر نم ىلع انتمالاراسخالا:دئافودارأ نم عايل مأنم
 راهنأ  ابصنالهبلق غرف ن هل سرأهتك_:الم نملوسر ىدي ىلع الا .دابعنمادحأ هبيغىءرهظالف
 نم هناف4_ةرعاف ىسمتن ا ةيولالا ناز خىف ةنوذكملا يغلارارسسال لصد ىت>هتندوأىق ةيدبغلا مولعلا
 اهاور ثيدحتلجأام نيب هنا مث فو رحل اهعستالر ارسأ ة مث قد و هرب فمىف ىضاقلاراشأ هيلاوتامهملا
 اهنءءاورىتااهقيرطىفا لن اخي_كاىلا تهت مهجر نا خ.كلا ءاوراسع ل دعو ةقيذح ن ءدوأدونأ
 ه-ةعهتياوربهتم(ةزاحا) فو رعملا(ىرهقلا د يلولا ني دركي ورأ مامالا نة دحإ) لاقف:دايزلانمأ
 | ىفف اتا ناقي رطت زاحالاوةءارقل اود وقةدد_ءتمقرط نمهاور هنا ىلا ةراشأ (هريسغ ىلعهنأر قو) ظ
 | نيدجأ نيىلع (ىرتتلا ىلع وبأن: دحركب وبألاقإ) رهاظااوهوناب وانمامهنا لي ةوىوقأا«أ|
 ن4 اهماجعاو ةلمهمهندسوةفو رعمدلب ب دندكرت_ةودواد ىلأن :سةاوردحأر وهما مامالا ىلع
 | ىلع وأو هو( ىؤئاؤللا :ةدح)لاودحاولاد عني رفعج نيرساةلاوهو( ىمشاحلارعوبأانثدحإ) لاق
 انثدح) لاممدقت اكروهشملان نا بحاد(دوادونأانث دح) لاوهتجرت باسل ار عنب دجأ ني دمت
 نيستئامو نيث الثو عتةنسىفوت ظفاملا فوكلا نسل اوبأ هاربا نب ده نب (ةبدشىفأ نين امثع
 بءاص ىضااد_ييادبعنبا(ربرسانثدحإ)لاةنازيملا فهتج رتومهريغو ننسلاب اه لجرخأو

 نء) هريغو نازبملاق هتج رثوةنسلا لج رخأو ةئامونيناوناسةهنس فوت ةقثلاةر وهشملاتاعتصللا |
 مرضا ىدالاةملس نايس( لئاو ىلأن ع) هنج رتىفمدقت اكنارهمنبناميلسوه( شال
 ىاحصلان اميل نب( ةفيذح نع ةشسلا هل ج رخأةقث نيلماعلا ءاملعلا نموهو نينا ونين |ةنس قوت

 ثيداحأهفعىو رو نوكيسامونتفلابهربخأىذلا ٍلوهيلعهللا لصهنلال وسر رسب حاصروهلِ
 نبةذانلا ىلعهعالطالوهاهده ثالةزانجةفيذحده ثولاذا هنعىلاعتهللا ىذر رعناكوةريستكا ]|

 موقت اله«_:ءىورون اهثع ل_ةقدعب نيثالثو تسةنس فوت كلذب هل وسو هيلعمللا ىل_ص همم

 ماقلاه) هلوقب راشأ ههلاور وهشمنتفلا فلي وطلا هثيد_>واهوةفانمةلوبق لك دو #: ى>ةعاسلا ||
 نع ماي قلابريعفامويم_مطخ هنا هيدارملاوةباحصالربمضلا (ل_سوءراءىلاعتهتلا لص هلا لوسراتبق
 وأ ناكم مسا ممل عتب (اماقم) هز احم ةيفرظلا و هدنعنحضو ماو ىأ فئاو بطخ بيطخلا نال ةبطخلا

 ام( أيث)ازهمهماقمىفلسوهءلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ( كرتاخ) قلطملوعفموهفىه

 نوكيامو هدهدمهرومأ ىو. نمونيمللالاوحأ نم مهءام.د_ه.ثدحيودجوبىأ(نوخيإلا|
 وهواهيط+خىتلاهتبطخ ىف ىأ(كلذهماقءىف) أيشةفصةل او ةماتنوكيف بور حاونتغلا نمعذعن ا
 هرد_ةفمرخآ ىلاهنمز لّوأن مىأ(ةعاسلا مايقىلا) هشيانعلا لايكب رمضملاعضومرهاظلاعضونمأ]|

 لي وأ: ىفلعفلاو «ثدحةخن ىفودج ويسهناانلركذو هءانثدحالا ىأ(هثدحالا) هيلع ماقلاةلال
 ىبعمعطقنممنا ل يقوئشلا فهثدحملالوخدل رصتمءانثتسالاوتلعفال هللا كد نام هوقك م سأل

 ضعءبهظفحى أ (هي_فنمهيسنو)فايسلانمموهفملاثيدحللريمضلا (هظفح نمهظفح) نكت |||

1 

١ 

1 

3 

 هلكوا هنمدب ى (هيدن نمعيفو) هعيجىأ(هظفحنم) ركام( ظفحأ)

 ١ .- ه # هلإو 8
 نيساومدب ةيناثلا دفو ىلوالا

 اك ةمدعمال هلمهم

 دحًاوهوةماعلا نال

 ةوادؤلأ ند ٌةاَوَر

 (ىواؤللا انثدسح
 لد_ٍبدقو نيتزمج
 ىأن نسى وار ىلوالا
 (دوادوبأانثدح) دواد

 رمصعلا ظ_فاح وهو

 امعاو ننسلامرحاص

 نمانهنف:صامادتنأ
 نَع دوادىبأ ثددح

 ىلال نديكاهناور

 قء رطنم هله-:ءاور

 قأيسام ةدايزلا نمرخآ

 ه:ءىور (هيش

 حتقب(رب مانثدح)
 ىورعارلا ريسك_ةرمسحلا

 نباوقح_ساودجأهنع

 هلوةهعاجو نيسعم

 نارهمنبناميا دودو
 وه (لئاودأنء)

 كردأ مرض ىنوكلا
 نكلمالسالاوةيلدامل
 ى اع” هللا بص ىننلاربمل

 سناكو مل_وهياع

 نعز نا ءاعلاءاملعلا

 امهمىأ (أيش) كرتامةخ-فنىفو( كل رتاخ)اسايقوأ ناكمف ممملا عتب (اساقمإ نبط هانعموأ ا ظعاووأابيطخى أ (انيفماقلا)

 هدوج وبث دسح ىأ هيث دحةخ.فنىفو (هثدحالاةعاسلا مايقىلا) كرتاملفرط(كلذهماةمىن)مدعلانمثدحتىأ(نوكيإ)



 هذ-هرآ1ىحندلا لاو ندوجوللاوأ نير ضاحلا ةباحدلا نمىأ (ءالؤدهىلا-صأ )رمل اذ فاق ا نو هام( هماعلك)

 ثدحبمل ىأ(هذمن وكيل ) ناشلا ىأ (هناو ) لبو هيم عىلاعت هللا لص هيأ> ص هماعدق هال نالدواد ىلأ ةءاور تاصمدم نءةدأب لا

 دعيه رك ذتا ىأ(هركذاو) هرانربخأ اهنا ىأ(هفرعاف) ناربعالا ىفا دودج ومهارأفهتيندقىذلا غأ (ئذلا) هيانربسخأا ةعقيو
 هناي. دعب ىأ(هفرعماراذا )ها فيقلجرلا نعملج رلادح وباغاذا ىأ(هنعباغاذا لجرلا هجو لج رااركد:5) هده ست أم

 هياوراذهىلا ىحدلا لاقءابا
 انهه-عنصنأك ناو

 مث) ههلاصتا ىذتقي
 ىقئةقيذحىأ (لاق
 ىردأام) خشلارثكأ

 ىأ ) ناشف ىسنأ

 ىأ(ءوسانت م ةقيقح
 لجعل هناع ناو ةاكلم
 م-همايقل هرمهمامتها
 دارأ ا لوهنهمهأوها
 لك صاصتخا نمدللا

 اوداهتساام صعب مهم
 لوسر كلرئامهللاو همه

 هيل ءىلاعت هللا ىلص هليأ

 ىأ ( ةناقدثاو نم ملسو

 ىلا اهد ويا اريسمأ

 ىلا ادر_و ةبراخلا
 ةلطاملا قرطاابةمصاخملا

 املك عر د
 جراو#لانم ةعدتبملا
 "ةلزتسعملاو ضفاورلاو

 هللا لص هنامز نمد
 ناىلا) وهل عىلاعت
 نم غل اندلا ىذقنم

 ةيققلا دمع (هعم

 ىأ (ادعاصفةئامثلث
 دئاودعص ةلاو رثكاذ

 لوس رىأ( امسدقالا)

 ةقيذح نعهيب |نعس» وذنب ةصيمق ب رطنمرخ آدنس دوادوأدازو نيخيشلا ١

 ىلص هلل الو. رن اكأدارااوأهدنعنو رضاحلا (ءالؤه ىلا أ هماعدق) مهضعن هيسفو هلنيعماسأا

 نوكيا)إ نا.كللرممضل !(هناو) ىراخلااهرك ذي ملودواد أ هباور فدان رأ' هذهو لسو هياعىلاعت هلل

 ىيع هاراقهثيدحكدهعلا لوطا هتيسندقجراخت |ىقماقملا كالذ ىؤهرانت دحام ئددد وك | (ْئَدل أهم

 مل_بوهياعملاعتهللاىلصلوسر هيانريخأ ام كذتاف ه”دسنامدعد هركذتأ ىأ ( هركذافهةرعاف) دج وامدع

 ريخأتو مدقت هيف(هفرعماراذا مثهنعراغاذا لج رلاهج ولج رلارك ذي [ك) هلاحاضي ارك ذي هبشمم

 هآراذاف هركذيملهناالا ه1. ىقوهوهاميسوههج وفرعب ناك ىل_جرهذع باغاذأ ىلج رلان أك ىأ
 لوةملادددش نموهومالكلا نم مول_هملاء ىلا ل ركذ_:ءاَعلع ءاذا رسل هفةرعوهرك لأ

 ىسأ ىردأام) نا>يشااهاورامىلعهداز ودوادونأءاورام.فةقيذح(لاق مث )اليم ءا ميد شت سو سحلب

 هناللب ل يةكه.مامتهالالةلالْنمْدلا فوخ منا ناو رهظأ ىأ (هوسانتمأ) ثيدحلا اذه (ىلاعتأ

 مهعشت دنج ععمنيذلاةبلمملاه.دارملاوهدئاز نموةلههملالادلاو فاعتلاب( دئاق نم ىل- .وهيلعىل عت

 نيماسملابر رضلا عآقياودب راحل ىقأيف(ةنتؤ) هفلخ ىثميوهدوقي نم سرفلاو للا عساك

 اتدمى تةنو عم ناىلاىأ(ايندلا ىذةنتناىلا هخهز ند دبلاب اص أ نموري_غوجا><اك

 لص ىأ (هعمنمغلم) جوحأموجوجأب ولاحدلا جو ردك هعاسلاتامدةمود.توملاعلا برك 5

 ىلا_هن هللا لصهنلا لو ر(انل هامسدةالا ادعاصو لجر(ةثامثلث )دئاعللريمضلاو هعاس | نمدعم نم

 العفم رخآى ل رطنهىورش دجلا ادهوهرقةبمش قس ملثيح (هتليبقوهيبأ ماو همساب) !سوهيلع

 د-جأءاور ثيد_->ىفر وهشملافاحصلا(رذونألاقو)هري-غو ىز وكلا نبارك ذه_فمالاك ىلع

 دقناكوهد_هد نمئثانيلع ىخحالثيدانلهتنبالاأيش دن وأن رهطظأ نسب نمةرخ الا ىلا لقا و

 عدبمل بورغلا ليبقىلارهظلا نمةرمو رهظلاىلا حام_صلا نهةرماهيقلاطأ ابطخ هنوم لبق بطخ
 الا) ىثذلكنايب نعةانكوهو وحلا فىأ(ءامسلا ىفدي-انج رئاط ارامو) هناالهنمبالا ايش
 انلعو ريغ في كفه قلعة ءاملعهنا اربط نمان ع ذيىأاملعهنمانرك ذالاة خذ ىفو(اماعهنمانل كك د

 ىأ(خ..حصلا ل-هأج رخدقو)ى رخأالا جاو ةراثالي هقتْئث لك نابل ل مءاذهو ضرالا فانهم
 دجاكَت اَقْدا ظافحلا (ةع'الا و) ديناسملاو نبلاباحصأ و نيخيكاكمهدنععداموهديناماناوور
 نه) النايب(ه مهدع 5 سوهءاعىلاعت هّنلا ىلصهرادصأهب ءأام)كلاموةقيز>ونأو ىفاشلاو

 ىلاعت هللا هققهعوقو لق هءرمخأىذلا(ةكمتفو) م-ممكوثةلقو مهتبلغل (هئادعأىلعر وهظلا
 لمس مسا

 الو ب ىلا ىأ(هتليبقوةيبأ مساوهمسابإااجالىأ (انل) دئاقلا كلذ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هل
 دقل)لاوهناهنعملاعت هللا ىضرءادردلا لأن عع-.نمنياو ىلع .ونأو ح-يحصد:تدىفا ريطااودجأ»او رام ىلع ىأ( 5 ذوبأ لاقو) هنو م

 انمهفأىأ ف اكلاديد ثني (انركذالاءامسلا فهيحانج رئاط كرحامو) انعتامىأ (مل_سو هيل عىلاعت هللا ىلصهللالوسرآ كرت
 نيخيثلاك ءاورامةحص مْزَملان مىأ(حيحصلا لهأجرخدقوإلاءايصفتوأا.لاجا كح ىأ(املع)هكم رحتوأر ثاطلا كلذ نم(هنم)
 موهبتك ىناو هزتلي ل نمممهريغوةثسلا بتكلاباحصأ ةيقب ودجأو كلامك (ةئالاو) ةفورعملا مهمتك ىفك احناوةمي زخ ناو ناب >نباو
 0 ١ دعأ ىلء)ةبلغل | ىأ( ر وهال ا نمهرمهدع وام لس وهيلعىلاعت هللا ىلص هراحصأ )هن رمخأامكأج رخل وعم( هل ملعأام)ةحصلا

 امهريغوناخيشلاهاو راما ذهو ممعتدعب صيصخت (ةكمج ”ةو) مها دعأىلعةخن ىفو



 روهظو )ريهز ىلإ مانامكس نعربح لا ىفاك( فار ءلاو ماشلاو نميلاو) كلامنب فو ءن ءىراخبلا» هاوراك(سدقملاثنب وز

 هع ىرخأو وكل ارغب دكءةدن(وحأ م ا : ما صب 2 7 هن

 تاو سيبنادومي مااك- !!مدقت نس دعم ات ع تعبو وهريغو ىراخبلا اوراك (سد#ملاتعبإ عتق( و)
 رباط اني رع ةفالخ ىف حف مما كنزا !هعاقأ أو -أ|لهحفب :ىرادلا اميمبطسوه- اعىلاعت

 0 هما ) حتف(وماشلا) ة(و)هرحفان مودع سف حس 3 ةهءاطةأأمسم ىطعأف هن ا

 0. ةكم ىلع هطعل اهرورخماهلك و مدعلاو ب رعلا فار عنيقارعلا لهشام ى_ع (قارعلا) حت حاعا

 ردها لبق ةكعدالذب 'لسو هياء هللا ىل_صوزأب | ناكوةفو 0 ؛قارعلاو نميلاو مالاو

 قرر | ىعم ل صأو نيب رغملاونيقرشملارابخأ ىف نيرحبلاج مباتك ىناك ةيحدنياءاور ثيدنح
 روهظد هءاعأ ملعأىأ رورجوهوةيمالس الاكلاملا ف(نمالا 000 رعمهنأل قورحدلا ٌىطاَح

 نيعلا حمشب ن ,عطظاا* نماهد_>ورفاست ىأن ونوةل «همنيعو ةمجعمءاظد (ةأرملا نعلظت ىتح )نمالا

 |هف ةوخدودشواهفعض عماجنالز مالا ىف ةغلاملل أ راارك ذو ك_:عط موي ىلاعت هللا لاقرش ااوهواهنوكسو

 ةانثملا وك بوةلمهملاءاحل ريس 0 م)ىلوالا ب رطلاباهري_غةنمأ لءتنمأ اذا

 (فاذتال) روبا_د 3 برغي ىرخأ ءدلب مسا و4- هوكلان رقبه: دمءاهلاو ةلههملاع ءارلاتقو ةيندتلا

 ناو مهري-غو صوصالاو قء رطلاعاطقن مس انلا ن مادحأ فاالابلا نعبانك (هللاالا):أرملا
 ىور( ىزغتنس) س انلادنت 1 رصق لك اهانعملصأوا ملعةبلغل ايا ءوهوةبيط ىنعب (ةنيدملا

 ةميظءةعقو اهتافاهركذىت الاةرحلاةءقوىلا ةراشاوهولامتلاوهو ورغلان هنيمم>عمىازونيغد

 ىمو ةحوتفمةيقوفةانة هوني ءليهمءأ وني: ىورو مر لا ىفةالصلاتكر تىت>نوملسم اا هبلّتق

 سانلان مىلا# اءاضغلاع ارعلاودح ايف نسل ا رءريصة فولو برت ىأىإوالا هءاورلا ىف ة همومضع

 وهوعقو هناليقوةعاسلابرقنوكيااودعب عق.ملاذهو ميةسوهوءارعلابمانذبنفىلاعت هللا لا

 ناذالاوةالصلات كر ثوانمامميفاولكتراس انلا ناؤاض:أهةر4اةذةىلاةراشاوهفقايسلا ىضتقم

 م-وهيلعشالصمهءاغأ(و زاهاو داع ىت>ديزب مهنمأ م سوه :1 هللا بص .دقرم نمناذالا عمس ىت>

 نايخكلا هاوراك اهدي هبق مهربخأ ىأ (همويد غىف) هوجوىلاعت هللا مرك ىلع( دي ىل ءرجيخ حتفب)

 نيطعالإ سوه ءلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاوأ ع >ةةرسسعت و هر ةةعقوتأ :اك ام دع-نيلهسنع

 اح مر ناكواياعاعد_ ف هيدي ىلعلاعت هللا حتقي هاو سروهللا ه حت وهلوسروهللاس*ال>رادغ ةبارلا

 معأ(و هزهنم ْئث 07 ا ىلعهللااهح< ةوأرعت همنمع ل صدق

 حتت نم مالى لاعت هلا هرمي اس؟ىأ (هتنمأى عما«تهقلاحتفي اج) هراحص سو «اعلاعتهنلا ىلسص
 ىلاعت هللا منوي ى أ لوجلل ءانبلاب( نوتؤب وز ةرعلاو ,لالا ؛( ايندلانم)م ههعسواموناذابلا

 نمناخي_كاءاوراذ_هواهميعنواهتراضن بيطواهتني رى موايندلاةايحلاةرهز أ (اهترهزنم)
 نوكدملا لاملاوهو جنك برعمزتكع جرو :5لا(رضيقويكوك وتكم مهو ) ةحي تفرط

 مل-ءوهواهح“ ةوف اكل ارسسكي 0 هاموامْمئازخانهدار اورام سيت لكس

 و ءلولم نمثل «لءرصيةوركنوأم 4 مز ملك ]سنح ءراص مثسرعلا كوا_ءنمثلا

 (ثافش 0 )

 1 سما اال تس اس ا هال 0 . ياام م دمع سس ل - داتا اعمل 7 عل عسل سل سس
 023232222222 لسللللل2شسل ااا يابس 22تتصأ5ت7تت7تتتتقفق9فقن7ْ؟ْللل2ل207ا 0909090927

 جرخأو اهلي ى هده ضو تدارأ يح تنامممأن ال قوقشمل ءانعموكلذك مهام هلك ىلءىلطأ

 اممم اس سل ميس سس سس ل سس ل اااالاااببب- للعلعسسساالملللا

 لوعفملا» اي

 ىوار-غلا ن-هوهو

 قو لاهو برادة

 ظفاحمالاقنيةلمهعتةءاور

 ىف هناورلا ىزسملا

 ةلمهملانيعلاب ثيدحما

 ىرعلا نمينعن هارلاو
 ىءملاو ءارعريصت ىأ

 دحأ هيف سدلب رختس
 قآنعناخسلاءاوردقف

 ىلاعتهللا ضر: ربره
 نوكرتب ظلي هع

 تناك امريخ ىلءةنيدملا
 قاوعلا الاهاثغب ال
 هراتخا دعب عمي ماذهو

 حقي امئاوهريغو ىوونلا
 لاقو ة-عاسلاب رد

 ىقاذه عقوففاسملتلا

 بنهب نواعم ندب يرن ن 0 7

 قامشلو ركلم
 ةعئولاو اهمهنو ةئيدملا

 ىفوةرح ابةفورعم
 هندلارهاظن ضرأ

 دوت تاراح>تاذ

 ءانبأن مريثك اهيؤلثقو
 راصنالاو نيرحاسهملا

 ةححملا ىذيف تناكو
 نيمسو تراك نام

 ديزب كله امهيةءو

 ىدب ىلعربيخ عش ف و)
 هاوراك (همويدغق ىلع

 ملا متع هلوسروهنبا هبحي و هلوسرو هللا ب<لجرلا دغيارلا نيطعالظ غاب ,دعس نب لهس نءناخيشلا

 نئأ(اهترهزنمنوتو « واين دلا نمهتمأ ىلعهتلا عتقي ؛امو) هندي ىلع هثلا عتفوأريف هينيع ىو صيئدم أن اكو ايلعاعد ف هيدب ىلع

 زونك لومزنا يام ميقن نمو ىأ(مهتء-قو) فرط ن هناخيشلا» اوراكداحماةع_سولاملا ةرثك نم اهتجوبنمنوطعن

 هريغو ارب رهىبأن ع فرط نمني>يمجلا ىف اكمو هرلاكلموهوهزونكو ىأ( رصيةو) س رافد ءىأ حتي وفاكلاريسكب (ىرسك



 5: "- ص ا هن تحاك 0 ها 5 0 ا

 فالثالاو) ناثتفالا ىنعفئشفرذصم مضااب نوتقلا خس قوةناث عج تشفرسكب(نْذلا ن.)هتمأ نيبىأ (مميثدحامو)
 روهظءأو هال اروءارمالارمأ ف التخاو كلا ىف فانا روهطظ ف الة الايدا رملا ل.ءلو قرط ن مناخ ي_ثلا هاورامىلع (ءاوهالاو

 ناخيشلا هاورد ةنمالا نممهمدقتن معهن ىلعمهكولسوى أ (مهلبق نمليدس كلرملو) ٠٠ ةعدبلا لهأ نءةالغل او ةارتعملا
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 ناك نم ا

 اعارذو ريش اريش كى

 اول_خدول ىتح عارذب

 مهومثعببل بطرحج
 اعراض ادرس لعق
 ىأ(مهقارتفاو) نخلق
 ثالث ىلع) مهفالمخا

 ىأ (ةقرقن يعبسو

 وأ و 01 0 راك ةفئاط

 5 ااو ىذمرتلاو داود
 لسق ه 0 تانغ

 ةلزتعمةينا ممم فوصأو
 هعيش ةةرقنورشع

 ةقرف نورشعو نان |

 فرق ع.سىلدجراو<و

 فرك سن ىلع ةمجرعو
 قرف ةئنالثةي راحو

 5-4 رفع ريجو

 ةقرف ةممثمو ةدحاو
 ةئاتئغ ههقرطو ةدحلاو
 نمىأ(ام«ةيجانلا)

 (ةددحأو) قرفلاك لت
 ىقاك ةدحاو ةقرقىا

 نذل امهو ةديحص هخست

 هللا لسد ىنلا مييكلاق
 مه و4لعملاعت

 ه-يلعانأ ام ىل-_ع نيذلا

 هناا لهأ مه وىناحأو

 ةعالاكءاهققلا نمةعاا 0

 ا هدو ةعد رالا
- 

 ال_ةىرسك كلهاذ |هيقوا فرط نمهريغوهرب رهىنأن ع ناحل اهأور تدم ةراش !وهو أامحاّمم ظ

 دةوهللا ليدس فا ههزونك نقف تل هد يبد هش سفن ىذلا وهدعد رصيقالةرصيقٌكإهاذأو هذعن ىرمسك

 هللا ىذر هئافلخد» ىلع الذ ناكو هدعو هللا قدصو وهيل ءىلاعت هللا لص ه.ريخأامىلاعت هللا قةح

 (نوقلا نم هتمأن يبث دحام _سوديلعملاعت هللا ىلص مهملعأى أ (مهدب ث دكا مو) مهمع ىلاعت

 رامتءالااهلصأ ةناغلاو ناهرما |لاداك ةنتقعج خلا رثك أىاكنانثنالا نءعغردصم ]و دنز و

 سلا ضعي ىفإك ةندفعجنتفلاهءاوصلءقو بور لاو عازنلا نمسانلا نيب عقيام لكل تايقمت

 ىأزاحملا ىي رطب وهواضيأ ةنتغلا ىنععدرو هنافئْدد سلوروجقلا نمدوك وانزال لاا نوتغلاّنال
 نسحأ ناك همد_ةولهناليةاذلو نتفلا دسوهوءار"الاوةماك-ا| ىف( فال_ةخالاو) لدملا ىقاطم

 لواسو) ةلطاملارومالابص+خ قتاطأاذاو هل لو سقثا هاو جتاموهو ىوه ع جدلا, (ءاوهالاو)

 قدرطلا نح.عبنذسلاو نك لاقى راصتلاودوهلاهللال وس راب ليق مهو مه عبشأ بض رحح> اول دول

 قارتذاىأ(مهقارتفاو) ثءدحلا فه. حرص كفي رحتلاو عدبااولالضل | نمدوثدحأ امل ةوهو
 ماسقنالا هيلع عقوا ل ىلعيدادع وماقالاهذهىلان وهسقني ىأ(ةق رذنيءمسو ثالث ىلء)ةمال اره
 ىثاو-ىف كاودلا هلاك ةئان ىلعو تال تاقيط يل ءة.نممرادلالا-ةءاك صوصخملا عملا نم

 يمض, نوكت نااماق لعب ىدع:ءالسترتلا لاةةهرخ آىلا ةهدقىلعه_:دقر هإوةىفةيسمشلا

 هنأ ىلعد ىدعتاذا لاقي نااماوذئني-١ صال !بولسالا | ذهىلع ل وةدعدي ربنااماولاهثالا ىعم

 ىلعءانب امىدعت لاقي وأ نيمةمط ىلعرا دلا ىنب لاية هرومل -أ ىلا ىلع ىدعتم هناق ءانملا يعم نمضت

 اذهو ىهتنانيعملاو>نلا ىلا ىلعي ىدعتيةءادنا ىلعرو ص ةموهو ةبترتمءازحالا لعج ب ددرتلا ىعمزا

 اهنمةيحانلا ىطويسلا لالجالءافصلا لهانمىفاك 5 اهكاوىذمرتا اودوادونأودجأهأو ر ثدحلا

 هللا باثكي نو مالا ةعاجلاوةنس |لهأ مهوةدحاوةق رفقرغلا هذه ن هةيجانلا ةقرغلا ىأ (ةدحاو

 كا ىتمأ ىلع نيت أيل هيف لا هناف شي دحلا|اذهىف ل سوه يلع هللا له هللا وسر هنأ ه]وسرةدسو

 ةل-هنيعبسوأ ن م"س ىلع تقرتفا ل ئارسأ ىنب ناوةوذةلايةوذقاو لعن لاب لعمااوذ- ليثا رساىني ىلع
 نمدهللا لوسوا اولاودد_>او ةقرفوأةدحاو:لمالارانل ىفاهلك ةقرقنيعبتوثالث ىلع ىتمأ قرت ةّمسق

 نمنوجان مهق ىلا ىلءم_هنا ةيجانل | ىنعذ ناك أو هيلعانأ ام ىلع ناك ن لاق ممن وجانلا ىأ م هه

 هناو فالتخا ل_سو هيا عىلاعت هللا ىلص هنامز ىف سدا هنأ ىلا ةراشا قرتفتس هلوةىفو هنا ذعوهللا بضغ
 نيدلافر وك ذملا فال 21 نأىل اةراشاة لم هلوةىقو نيد شارل ءاغل ل ادعب لب هدعب كلذ ث دك اغا

 باثتكىف تاصفوقر_ُةلاهذ_هتطبد_ةوةيث ”رجرومأ قمْب عقوامهيقانيال_5 داقتعالاو
 (و) تاييغملا نمهيلعهللاهعلطأام ةل-جنماذ_هونيدلا لوصأ ل _عوقوىل_حنلاو للملا
 طغعج( طامعام_هنوكيسم-#نا) وهنءىلاعت هللا ىذررباج نعناخي_-كأاهاور ثيل >ىف

 ايهئدلا ىقنوعسوي ل سوه ياعىلاعت هللا ىل_دهتمأن ا ىت-عإ طاسحأ اوهوبابسأو تيك

 ىلعن-عىذهرتلإءاور شيد حنمهد_هبامو( ىرخأ ىف حورب وهل--ىفمهد_>اودغب) هلوق ||. رعاشالا نمزيماك-تملاو
 مهناو ةحرص ةخسنىوةصقلاىأ اهناوةخسن ىفوناشا اىأ( هنا و) ةعدبلا نممهمهاذمول ديدي رتاملاو
 رباج نعنيحر هعلا ىفاذ_هواضرأ جد وهلاهماع ىدعل وسأ ارب رضوضو طع عج هزمهل حمي ) طاغأ) هتمالىأ (مهن وكيشأإل

 (ىرغأ ىف) عجربوأ ىسيىأ (حوربوةلخىقمهدحأ) رميوأ عدن ىأ ( ودغي و) ىلع نع ىذمرتلا ىفو

 هنسحق



 رتستاك مهوب نو مس و) ىرخأ ة فد
 (تيدحارت المار ااا ير ع 0 4 ا :
 دنا ةفلا- 0 منام حتما ٍ 0 نمريخ دموي نت وقادر فاعل روان( 1 : دليلا 0

 2 2 ىل_ءهيبذت ريقمل 2 ىفأو رك امتريخى :؟ و لقام نالربخ علام 76 0 منأد) رت ىفىأ

 ةدودم ةنلكلاوةنك اًنئاءامبسس 4 1 0 0 ولبن وذظا ةار مالا ىسمل قعلاف :ىقعلا فرطىف

 اهيفةي ثم ىهو رصقنو هنيسلا## 008083 27 اا سس الاس
 رخختلاو نيديولادم

 ىطمتي هل هأ ىلا بهذ مث

 نيكل شحات ل
 ةروسكم ءاط دعب ءايةدأيزب

 0 هدحو٠» ا

 ا 0 ىه ةل او حاورلا هبا , ورامتلالوأريسةلمهملادو ةمجعمنيغب وذغلاو هن .:
 7 تاق ”ومهسابل نانئك ( هيل نمد مطور ةناؤ"ف_ثعَدلان ءهيلعا 000 مهدحأى دن 5 3 ونمت مايك الاقوف امهدحان يبو :ىلعالا قلطتالو -ءةدارلاو ءاناقامىعءوفاطافءيذاوعسوت مهنا وشلاو0

 ا 0 ا انا أ
 0 0 0 0 هومعصتة نزع (ةقل
 مه تع !(متويبتدو) مان

 ك0 0 0 3 1 ا راسن اك) موب : نانا

 6 ىوممادرو ةو فارع اوهولوالامصءلاىق :ك«ملاذه : | 0
 رواد

 ندايمادهو ناريس
 ر) م امي نامزلا قل طمهيدارملا( ءلا

  ةيحوع را هيفكسل طب ىذا الا ةدلاس نمالاحرك نم 1 موف نيتوادعتدشق أ( مهسأ اه ا قا اي :ًاو)هريغوىذمرتلاهاور ىذلا( ثيدحن ارخ[ىف) م
 لاملاو اةرئثكو مهنا غطا ىأ (اطيطلاو : ب ١ م د لاقز يروج يشهر اترك يو طال فزع نا ويوم ل نسحأ ىأ (ذئموي ع تمريخ) رضا

35 
 تيه رح نا ن - ٍِء 4

 مهرارش)هللاىأ(طاسو) : 6 اهنلا ار لمناهئازيمفلاقئعهذلا نأالار- 8 اا اورتيدس
 نال (مهرايخ ىلع 2 9 1 :ًارصقي وح وحامل | 5 ىناكةدودم فاأوةنك امرت اضم مهملاءاطلا

 يذلا لهأةيلغىلاغلا ةغالا سنس ىف 3 0 ندياادمابي ةيشمى هوتدمكل ١
 ةلودلاو ةكوشلا ىنيب ؛موطمعاطمن هوأدمى :هأ طم نموهوهئاطرع 2

 ةاورثددحل اوةيومئدلا ممم ناك ى .ةرلانالامهص خو مج د اوىراومملاا و هلو َّق ّق 7 |! نكوخو وهميمحتفزو< واطي رملاواي رثلأك
 ا داكدو وذا ىأأ( ورلا ان

 0 اوهيومثدل
 اك رعبا د ةمل + نو ريصدمهمظاعتو هريكست ما رع 8 م6 م و
 رفا نقيا نمعوذ فورعملا ل < العسر افومهريخىعمهولعوم#تزعلةراشاهيقت ذل م الءامرأ رعنبانع ىدمرتل ٍس مهريك-:عممتالوأ اريثك مالالا لهالمويدسل < ةرقك لربك
 رعموهواضي أ مهدالب ىلع لطول ثددحلانا نم ىلحا مورلاو ماللاوفلالا <: اعل ديالو ةمجعملاءامل ابسرابب ةسم رولا - 16

 نم هنازمم ىف ىهذلا اور فوذملا ءانعمسأبل اواذا باو مم هب مهسأب هللادر ) موب ورا | ديديسملا تونا
 محم مهسأب هلل رم مس اناومساضب[ ف

: 
 درعم لح

 لملغ 5-0 ةرصنلا سو هيلعىلاعت ” هللأ ىلص هدى + ا
 ماد نبل # هجحرب ءأ ناك هلل نال هني اقلاع ةهوهواذعل اهدا ىملاو هقلطم
 0-2-3 9 ارملاو ال

 اولغشااملفءاغلخمتانمديىد >0 9
 هلئول قا || .ء رع

 : و 0 قُم | +“ 3 : بع نميفر كلذنم و كب ؛ وةرغكلاهئادعا بول ةىفبعرلا ع اعيا

 3 ه1 ل 5-9 : : ماغي مونم لك بلطو ض ءابلاودساعتلا دق افعل س باغ ن-!رمالاراصف ةيلغتملا لول لات هلت 1 متالادب قام وذا عرتاندلا فرخرت ءلرامملا نبا نعىورو نم مندي هلع عدو طءب ىداعتم عبضعن راصوءاد- ءالا بوا-5نمف “| حالنا :دلا
 ْن هب . 0 ا ا ر-عنبانع راني دنا راح و ا نأ صو م ماردمأ ىعك عرش ع-جرارشلا(مهرايخ ىلع 95 ١ رش طاف

 كلان ند 0-0 مزاي 0 ىلع. وص

 ْ 0 ونس مهاوعارا 0 ب سو ع ولت أر 0 2 ا نام-ثءىل 5 ا اأسو : 1 سب 0 7

 واعفام|ولعفف مشاه ىنب ىلع ةنشنب معبأ راق



 ةوجولارجنيعالاراغص كرتلا اولئاقُىثحو رعشلا مهلاءناماوقااولتاقتىتحةءاسلا موقئال ظ هلب ني-.هتلا فاك (كرتلا مهلاتةو)

 ةفور_عمهفئاط مهو(مورلاو)

 نال تيد
 ىأ (ى رسك باهذ وز

 هناهذب هل تاكد

 باهذوىأ ) سرافو)

 ضرانهىأ هموق
 ىت>) هريسغو قارعلا

 هدعي سراوالو ىرمسك ال
 كإمىأ (مديقباهذو

 (هدعيرصيقالىح)

 نودب ناحيشلا هاور
 كلبا ركع و قدرا
 اعوذرعزبر يف نبا نسع

 ناك ظنوا ةحطت سرا

 امههه.اقأنمامهكلملاوز

 هموقو ىرسكن مق. لف

 هنوعدب هيج ةفراط

 ملسوهيلعىلاعتهلاىلص
 مديقو قزف لك فزعنا

 حتت هدالسب ىدتأ

 نام عددا نو دلما
 داو ةقلاو دا
 نأ اذ_هنم ليكللا

 مثىراصتلاوجنرقلا نممهراقك مورلابدار وىمتن |ةمايقلا مون ىلا ماشأ | ىلع مورلا ةيالوال

 ىور نمىردأ الىحدلا لول هج والقرصيق عم محلاة ةصرمعل |ىف قمسدقو | 1

 ةعاسلاموقتالن اخيشلاءاور ثيدح ىف دروامك (كرَتلا محلا تق ] مل-تو هيلعىلاعتهزنا ىلص مهريخأ ( 9

 اذه در ودقوةةرطااناحملامههوج ون 'اكفونالا ف:دهوج ولارجنيغالاراغص كرتاااوملا اق ىتح
 ىهوار وطةةونب مهلا ةي سانلا نم فورعم ليجءاتلا مغد كرَتلاوةقا دع ظاقلاب قرط نم ثيدحلا
 دالوأن م مهنارو«ثملاو اريك انالّخا مهمسن ىف فاتخاو مالسااوةالصلا هيا عليل ا مهاربال ةدأ

 لك ىلعوج وجأموجوجأانهمهيدارملا ليقول دلا مهنا لوقو مال_لاوةالصلا هيلع حو نبا ثنا
 ةعقوك ةروهشم عئاتو مور امدلامهتمو مال سالارابد نمةديعب مهرادةرقكل !نمموةم-«ةلاح

 مهوةلمهمءارونشمجعملا ىازلا نوكسوءاغا مضد ( رزخل او خ:راولا ىف كفملا هك الهو زيكنج
 قيضلاو هورزأ عج مهالراتتلا نمليقو مدعلا نم ليقو كرَتلا نممهنا ليقةرقك سانلا نم لمح
 مسيو هيا عىلاعت هللا صهر رمخأ[ككلذ عقود ةفةر و عه ماهلك مهعئاقوودارك الام وبدارملا ل ةونبعلا
 ران هيفو ةنكااسةمحعمى از وواووةمومضمءاكءاغشلا جن ضع. ىفواضبأ نيت>تفبر زا ىورو
 ملسوهيلعهّللا ىل_دورابخأ نم عقوامىأ(مورلاو)هرخوءرظنلاوأت ماع اكنبعلا قيضر زلاو
 اومس قدسا نب صدءنيموردلو نهنودورعم موق مهومو |لاثقن هنوكيسا؟هرامخأ هءاككأ

 نا-غنمبرعلانم موةمهب طاةخاوماشلا اوكلمدقو ىكئزو جئزك ىورو مور ليم مويبأ مءاب
 هموقو هك-!هباهذىأر اكاهرسكو فاكسلا حافب(ىرسك ب اهذو)لامشلا ةهجمهنك اسملصأو
 (سرافالو ىرمسك ال ىت>)هنايب مد: دقواهريغو قارعلا ض رأنم(سرافو )هيلغتو هنو درو هظ دع

 اذه ىفاكركن هنالوة:ناامافةرك-ن لعل خدتا ءاالوةمايقلاموىلاك!ءالورك ذهل ىسالىت>ىأ
 هرثاو>؟ وه-يلع ملغ ق# لط_مرامج لكل ىأىمومنوع رقلكل موق وهفرديقالشيدحلا

 هسنج نمهد_هد نوكمالىأ ( هد هد) ةفاضالا,ن افرع الرمغو لدمو ىرسك لثمال ىأردقم هيقو
 اضيأناخي_كاداو راماذهو(هدعب رصرقالى>)هموقوهكمباهذب مورلا كلم( رصيةٍباهذو)

 نمهيربخأ اميف ملسوهيلعملاعت هللا لص( رك ذو) اههقي رطريغنمةءاور قعقوهناالا سراف ودب
 نورقلا تاذةحسنىفو(نورةتاذ) فورعملامه_سجىأ(مورلانا)لاقكتناك ىلا تامدغملا
 م-عكبل ملا يموقو نرقهفلخنرقىضماملك ىأدحاوريصع فةعاس#لا مهو نرق عج فيي رعتلاب

 هناكمهما*نرقكإ هاماك هاورهتندب اك هريغددعب كإمكإمكالهأم لك ىأ دس نرقلا ليقوم
 ىلا) مهممهلوطىلا راش اللاهبنوةرع و اهنولوطء او اك ىا|مهروعشنورقمهبدارملا لمقونرق
 هيلع هللا ىل_ص هن رو ءديمهك-1ه قزم و مه ةزمللا نأ س رات فال مه رايدبم هكا مدتعىأ( رهدلارخآ

 نآالا ىلادهاثمو هواض.أ مدقت ددوربسلا قروك ذمو هاك مه هثعب نيح هناثك اوقرعأس ا مويلع بو
 تبتكمدهعىف كولا تثكللا لس اال مس وهيلعىلاعت هللا ىلص هنا كلذ :ومهكلك كلممه :ريغأ سدل

 ىليقاك ناكفمهكل ههّنلا فزع لسو هيلع هلا ىلصلاتفهةزع هراّتك ىرمسك أر قاما ىرم كل ْ

 و
 ملسوهياعىلا عت هللا ىلص ىنلاىأ( ركذو)» :ركدلاب لوا ناك اذاالا الهلع ل+دنالو لعهنالرصيق لثمالو ى رك لثءالوريدقتلا لبق
 سرممااكاوسلورخآه قل سد رمهنم كلهن ا هانغم ىد راقلالاورهدلا نرةرخآىلاهغلخن رق اهاماكىا(نو رقتاذمو رأانا)

 مورلاوادن||ذ هدعب سرافال مثناتحطنوأةحطن سراف مال اهيلعلاواذ هرب فت هناكو ثددح ىنعملا اذهةقدرودتو اوةرعمبنال

 ين/متئارهدلارخآت اريهركورخص لهأ ن رق هناكم فا نر | هاماك نورقَتاذ



 ةنذومءافلاو م- هذءن نه ءمهعأمت :اونيعباتلاو هب ادوصلا“ نمىأ(سانلان م) لضنالاف لضفالا ىأ ( لثءالاف لثمالا باه يو)

 هال مهاسالالاث-ىتىءاذكهوفاثلل مث لواللةيلثمالاتتيئافلضاغتلا س ترتب

 قيزمتباقي زكهللاهقاذأ « دقن اثكلا قب رمد ىرسكر سكو
 ىلاعت هاى ا يصل هلق حد عمل وهيل عىلاعتهّنلاىلص هياتكء اتا ملفرصيقاماو

 نك اولم دعم نك الاىلا لو ءيل ىلا عتهَنلا لص هبوتك ناو رك ذدةوهكلمتسشي نان إسوهيلع
 لازيالمهكلمنأن هلئفحاضءب مه ضءد ىدوأو بهذ نم قود: ص قمهددع ظوغ وشو هنولح

 كلمىلانووالقناطالسلا ل سرأ ا ىقنحا غئاصلا نيالدوجرخأ مهنا ىد>مهذنءباتكلا اذهماداماٌء اد
 وهو ل طءاطكإمدنعناكو هب ةلرعكت وهظو اند عين نام اذه هلاولانومهمرتال رتل

 لكمال لع هالات اهذب ؛لهاحأ لسوهي ءاعمللا ىلدملعأ( ( ءاشن نمىدهي هان كلو مهدنعن" الاىلا

 تنيرنأو امل اولوالارددلاو ىلا لهالةوسا ثمود امر -] ا هنالىفرشالا ىنعمان هه لثمالا (سانلا نم

 نالذون لثمن الح احصل ىو مهبةريعاللا حقب ,ناىلا اذكهوىناثال لوألا هتاشال لضافتلا

 ريا ىلا برذالا وع ومال ساس ءامقبلا *ىأموقلا ل اماءالوؤدو ربخلل مهاندأىأ

 ميلا الرمتااوأريعشلاةلاثحك هلام حى تو لو ألاف ل والا نوى اصلا بهذ. ىراخملا ىو هربغ لق

 ناكل براغ :ىد>ةعاس !|موةتاله_دعىلاعتهّنلا ىذر سنن عىذمرتلاو اور ثددحىف (نامزلا

 مف ![ةمرغ خااك ةعاس !اوهعاس !اك مويلاوموع ءااك ةعمجاو ةءجاكر هشلاورهشلاك ةنسلا نوكتتف

 ملعاقت براق“ !اوه- -عرمسا قرت_-# سش>وهوهحو ةقمدلمهمءار وك وةمحعمةح وتوم

 0 راو اجرب وعلا لاء وضءنن ,مدضع»ن ب رق ءريصقلان ال هتلقوهرصةدارملاو

 دا أرملا ل عت :هانعم ىناوغأ* ةخاوتانا ورلا ضءدىف هجر 2 ةلادر وأيك نامزلا رخآ فة-ءال ا|تيركاذا

 مانالا ن وقصي سانلال لازامو نيرو داس كا عمنودام فاين دلا نمم_بءاععسوب مهنا
 يع رج ماهفرعت ةقيطا ناعموةغلابماهيق ءارعشللو رصقلا بالا

 رم مايأثربنا مم 2 مانام 4 ة5ىونلا 0 « اهياطى متي ناكل صووا وعأ

 مالحأ مهن“ اكو نو ام ع اهلهأونودسلاك ل: تضقتن مث 5 ماوعأامهن 3 ىوخن

 ص وز 55 عد هلو ةبساذ .الها لام ركلاهيلع ضرتعاو ىناطا» اًضرائذلا اوهروك ذملا 7

 هنمضت ىذلاوهنمزؤصةنلادهاش: !هنالرك ذاعهلب .وأتل ىاطخلا حاتحاافارجس نالوا
 كانه ناكل ناوهلمةىذلارصعلا ىفهد- تلم مايالا ةع رس نمد غاناناذ هاننامز فهد ثيدحملا
 اص هّللاهن ىذرب لءالو © هل ءزهوأع .>النأ انزح نك ليقاك ذلتمشدع

 ىذلاوهاذهو ةعاسلا برةكامالع مشل ذو نامزلا نم تح وش لك نمةكربلا عز ندارلل نا قف

 رصقأ هإ- هأ ن نرد :لك نافراسعالارصةهرصقوهيراقتبدارملاليقوىلاعت هسلاهجر ىو ونلاءاضترا

 لودلاءاضقناعراستدارملاعمباضملا حرش ىفىواضيبلا لاو هلبةىذلانرقلاراعأنماراسعأ
 ايندلارومايلاغت شالا: ناز رز لاو لنلةرثكلهناو والاخ رقرخ 1+ >وانهواهضارقناو

 تاقاك « اهبنو رعشبالو مهتاتوأن عنول ةغباهل صحت ىلع صر: و
 مال“ الا تدازذا هناكرب 3 هبت زهذ رصقم نامزلا نا

 ماكحما هيت راج دقوفوخ مه نمرفدق هنأالا كاذام
 لق اًذهو ة ةقو رغم ى هوة عج ىهد(جرحلاونتفلار وهظو) هلوقىف د هدعب نتفلارك ذل سانموهو

 اذاةإ_هجسانالا 5 الىت>ءاملعلا تو ىءكلذو سانلا نمه- ءزنوهذخأ ىنععملعلا ضبقو ءاندهاش
 سمح سم مسلما ل١

 ىاك(نامزلابراقثو هال اناهللا

 موشن :الىذمرتلاثددح

 براعتي ىتحةسعانلا
 ةئسلا نوكيف نامزلا

 ةعجاك رهشلاو رهشلاك

 مويلاومويلاك ةعجاو
 ة-فرعلاىأةعاسلاك
 رانلاةمرضلاكةعاسلاو
 نامزلارخآهىدارل او

 نالة_ءاسانارت-ةاو

 براةئرصقو لقاذا'ودلا
 هنا ر_هاظلاوهئارطأ

 هناع ىدناع نمز هيديرأ ايراد و)هدرئث *لك نم هلع ماءاثلا وهل مهملاع احنا ةلاثحاو وانزو محل ميقيالواردة مهل مةربالىأ لانها

 ةرثكلل هناف مالا
 تاقوالار مص تاريخا

 وأ تارسااذاذل الا

 ةرثكء هنافلاحدلا نمز
 ام نامل مامكعا

 ماوس نعوم
 ىؤقمذي فيك نوردنال

 عداست هيدي رأوأمهمانأ
 مهامزبراقةيفهنمزالا
 ديراو أ ةنناوأة-نملاف
 مهامعأىف ةكربلاة لهن
 ىف ةكرح اة رثك عم
 (ملءلا ضبقو) مهاوحأ
 ثيدحل, املعااض قب ىأ

 معلا صيقيال هللانا
 دانعلا نمهعرخ اعازتنا

 كَعلا صدقي نكلو

 اذا ىت+ ءاملعلا ٌصدقب
 سانلاذ ااا اع قمل

 اولثف الاه> ءاسؤر
 اولضف ل_ءريغداوةةاف

 تتسلل ا 7777 7 ججججججبا د-جأهاو راكاولضأو

 ىثةيشح غل ليقمجقءارلانوكس ؟ءاهطلاعت 3 (جرهلاونتفلار وهظو) ةربرهىلأ نع هجام نبا وىذمرتلاو ناحيشلاو

 ىل ةةلايلتةلا لات جرحا, مواولات رحل رثكب وجا ىنا ,ونتفلارهظتو علا ضب بن امزلا براق, ةريرهىأ ث يدحنمنيحيحصلا



 ٌذقرغ نم ترعلل) مظع كالهىأ(لب و) تةيز نية مولا مأ نعنيخيشل |ثيدحيفف اكسو هياعىلاعتهّللاىلصىننلاىأ(لاقو)
 أمدنلال ءعميودي زملانمارح هودي زب عم ني |ةزمقكو هنو اعم عم ىلع ةذشفو ريدا خا هنت ىف ناممعةنثقهيدارملا لءلو( برقا

 ىأ(هناو)دنربام كسوءاشي
 ىأرفةخسن ىف لوعفملا

 (اهبراغمو اهقراشم)
 نانابوث نعم #م ظولو

 صرالا ىل ىوز هللا

 اهبراغمواهقراشمتسأر ف

 اهاو_طوىاهعجىأ .
 ىلا هديب بدرس

 ىلءتعلطا ىت>اهي رق

 عاببسو) اهغيجابيقام
 ىلىوزام ىت#أكلم

 نمةل#اهذهو (اهنم
 نعءوؤسم تن 0

 خادسو هظفلوناب وت
 اّممىل ىوزام ىتمأ ثالم

 ةلاجىلت د وزىنعملاو
 هد >اوةرم صرالا

 رم ا

 ميج كاع ىتح أزرجف

 ىأ (كلذلو) اهئازحا

 اههد_ي#:لحالو
 ناك )اهبراغمواهقراشع
 لادلاديدشتب (تدتما
 ترج ناو ةتم[ تناك
 كلدكو هنت قوقل
 هيد-ثنلا فاكب نأك
 مثعةواذكو ىنعلملاو
 قلتم ناشلا تقاعلا

 اميراغملاو قراشملا ف )
 وألدب (دنهلاص رآنيب

 براغملاوقراشلل ناي

 ناب (فرشملا ىصقأ)
 هتملديؤادتتلا نضر

 برغملاركلحاس ةميظعودلب مجحتقو نوت نوكسوءاط تفي (ةدنطرحملا)

 ةغيصن(ىراف) تهضوتعجىأ(ضرالا هلت دو زل سو هيلع ىلاعتهّللا ىل< ىنلا 16م
 ا تا ووو ومس سسوس سس »الالب ب7 ب بسن

 نوكيامنا ةياكلاب مهتوموهنعل سال لسوهيل ءىلاعت هللا لصهرسفا ذهب ول عريغب اودقا اوتفدسا

 ىلع نيرهاظ ىتما نمةفئاط لازتال "الا عيحصلا ثيدحلا ىف هلوقاذهىنانيالف ةعاسلاتب رقاذا
 ىععمجوةلمهملاءا رلانوكسوءاملابج رفهاوك لذ ل_ءقهناتل<وزعىلاعت هللا مأمون ايد قحلا

 مهضعب سانلا طالتخا ىنععدز وو لّقلابثيددلا :هريسف”درودقوت رثكللاةءادانعم لصأو لثقلا
 (لاقو) جرتوج رهىف مهمهلوق هنموا>يصفأيب رعراص ب رعمو يفهيثدحة غل هنأ لبقو صعب
 ىلاعت هلا ىذر نيةمؤملامأس ني زن عناخيكلاهاو رشيد _>ىف لسوهيلعىلاءتهْثلا ىلصهللالوسر
 مهلانيامم بجعتق س>عنو عحف7ةملك لد و وهنمزاندو برق ىأ(برتةادقرش نمبرعلل لد و)اهنع
 ىلع ضداةااكهذيدب ابيك #مئهلاريصد ملظملا وللا عطقك نيم نيب حقت نتعب كلالفاوةقشملا نم

 ءاعدلا نمهيفامل رك: ناك ناوأ د تمم لد ووامهن عىلاعت هللا ىذر ىلع و نامثع مأ ىلا كل ذر يشر رملا
 رماممدلابدارملاو ةغللاوةدب رعلا ىف لصفمابيلع مالكلاو رسدّلاو نزئالدرت ىهو كيلع مالس لم
 ىلاعت هللا ىضر بنيز تلاق هلوأ ثيدلانالججبوجأ هدب وجأ دس تفل ةراشاهنا ليقو برتقا هلوقل
 وهو مل سوهياع ىلاعن هللا ىل_صدههج وار# مونلأ نمل _وهيلعىلاعت هلا لد هللا ل وسر انةيثسا|ّمع

 ىنعينيءسدةعودسلاىأجوجأموج وجا مدر نممويلا عّدفدرخ [ىلابرعلل لب ومهللاالا هلاالل وة
 روهملامهبا_كامهشدب ةريسلا ةجر لل ريشن لو هيلع هللا ىلص هم اهبا لصالة مو هضم هب اس لع
 هللا ىل_صمل-عأ( و)هحورشىف طوسمهيلعمالكلاو ثيدلاو مهندب هفراعتل ثيدحلا فريك هلة هو
 ىدضءبلاهضعد مضو تعجىألوهجللءاذملاب( ضرالا هلت وز هناي اًضيأ هباحأ لسو هيلع ىلاعت
 ىت> ريكا طاسلا مضي اهيناوج و ضرالا ع.مجىأ (اهيراغمواهفراشم رأت )هعيج ىلع علط»
 كلذ عيجهللاءارأ ىأ لوهجال ىنبمةزمحلا عضد ىرأواعي رسهيلارظانلا ه,طوحد .>|و ل<ىفريصي

 ع-# او براغملاو فراشملابر هلوق ىفاكع بلا نعهباذك براغملاو فراشملاو ناثلوءقماهةراشمو

 هذهثلمدادتما مظعمناللامشل اوبو نحل ارك ذي لهنا لي ةونورمسفملاهرك ذاك علاطلاددعتر اميسعأب
 (غابيسو) هلوق فو !سوهيل عىل عت هللا لد هررمخأ اك عقاولا فو ها ذكهو ب رغملاو قرعشملا ىتهجىفةمالا
 (اهنم) لسوهياعىلاعت هللا ىلص ( هلىوزام) هيلا: راشامهمكحو مهناطاس ىأ ( هّنمأ كلم) لصيىأ
 كلذلو )مال ةيضيعبت وأة يناسب ةيليصقت نمو ثيدح لا ةمثت نموهوبراغملاو قرا ملاوأ ضرالاىأ
 | ىف اهيحاونف تر ثنا ىععمتمأوأ تعستاو مهتكما#(تدّما)دادتمالا نمركذام عةوىأ( ناك
 دنملا ضرالنايب( قرعشملا ىصقأ) لديوأ براغملاو قراشللن يب (ددهلا ضر أ نيبامب راغملاو قراشما
 برغملاركل>اهةروه-_ثمةدلب مج وةنك اسنونوةلمهملاءاطلا حتمي (ةجنطر حلا اضيألدبوأ
 الودالبهدهد نسل ىأن يعلا دكت ةراعالر حملا كلذ نمناكمىلاتبتناىأ(هءار و ةرامعالشدح)
 ىراصنلاا_ميلعىلوتءا مث مالسالا ف ت مف ةميظ ءةني دم ىهو ىرب رب ظؤل ةدنطو ةرومعمرثازحج
 م-هلاهوملسثيغمالوم_4نيعمالز ا نوململاىأ راملغ ماظعلاةةدعبةرامنامو نيعيسةنسف
 مالسالاداعفداليلارثك أ اوك-امىتح ةمنيرهاظىراصنلالزت لو نوعجارهيلااناوهللاناف
 ةمالاهذفد_ةماىذلا (كلذو) سلدنالاخرانرظنيلف كلذ للي_طغتدارأن موأدباك اس رغ
 ٍبوذ4ا)ةهج (ف) ةيمال_ىالاثلامملا (دتءاو) هةنفلابلا (ممالا نمد_حاهكءاعملام) |

 الو
 ىفد-ةكلوممالا نمتمأ هكساهتلام) ه-تمأهتكلمامىأ(كلذو) ناكملاكلذءار و اميفىأ(هءارو) هلوأرسكب (ةراسعال ثيح)
 ايرثااعاط ميل ىأ ليه علطمنءهمهمللامشلا فلا حير وهوةلبقالل تهجوناذاة#ببرغلا ةه ىلا ىف يأ ممحلا حتفب (بونحلا



 ىلعاو ب رغملاو قرمثملاىئوجداد تمل ءىأ(كلذلتم) ةلبقلل ث وج وتاذاةيقرشلا ةوهئاوهو هلوارسسكب( لامشل ا ىفالو)
 رهظأو رثك [قرشملاءاماعناو امهريغيلاةبسنلابامهمسامللا ةرثكرو ظىلا كلذكو كلانهامىلا ءامعا عملنا ظفلبامهتابتا

 ىلع ىأ ( قمل ىلعني رهاظ برغلا لهألازيالإ) اعوفرت صاقو ىلأ ني دعس نع مهاورايك ىأ ( هلوقو) ريدتف ب رغملاءاملع نم

 اهكلم غاب هنا هريس ىف ليا ف برغملاو قرمش لا فاهدادتما لثمىأ (كلذ لثملامشلا) ةهج(ىفالو
 هللا ىل-ع( هلوقو) هاناقألهينئيملالام_ثوان ونج وار ويدوالوبق ع رلاباهم عد رالا تاهحما ىدقأ

 (سرغلا له ألازءال) ه:ءىلاعت هللا ىذر صاقوف أ نيدعس نعمل _ءاور ثيدح ىفمل_سوهملعىلاعت

 د مهر وهظرارمتءالهداغ(ةعالا موقت ىتحى 4 ىلع رهاظ)ه مالك الص ةمءريسفت أيس

 رهظا | ىلءولعاار وهظلا ىنعملصأ نير هاظ لوقو مهداهحئءدلا ةماكل هثال_عاوم_!ىلاعتدّرنا

 ىفاوفاتادقو رهقلاوةبلغلاوهو ىونعملاولعلاهداربدقو وعلاوة رهشلاوهو همزاب امىلءقلطن و
 ىفدامعلانيالاق هتحلئاطال الو هوةفئاطا ممم لك ىلا بهذ لضفأ امس برغملاو قرشللا
 نم ةثاط لازتال تباثلا نا,سمجأو ثءدحلا اذهب ب رغملا لضفب لاو نملدتسارا مسالا فكك هراتك
 ىبرغهنالماشلادارملاف ظفللا اذه ثدث نافماشلابمهو هتلارعأ ىقار ىت-ى حلا ىلع نءرهاظىتمأ
 مهناو نو رهاظ مهنا لب ىلا ىلعر وهظلا ىلع ىنءملا سنل هنالرمخدعد رمخ ى ل ىلع هلوقو ةئيدلا|

 ىلا ةماقا ىلع ني_هوادمنيظفاحم ىنعمنيمض:,نب رهاظد قلعت موهوأ ل طابلاد وهو ىلا ىلع
 مي رح ارب رغعج نب هللا دع نب ىلءوهو ثيدحلا اذ هريسفت ىف (ىنيدملان ا يهذ) نيدلارثاعشو

 نأشلا اذهلالا قادم ىلاعت للان "اك ىئاسنلا لاقو هرصعىف ه.مهمملءأو ث,دحلا لهأ مامأ نس لاوبأ
 نسا نم ناكو هرخآ ىلا ىب.دم ا نب ىلع ىدي نيبالا ىف :ترغصةساامىلاعت هللاهجرىراخ ل الاقو

 ةنس ةدعقلا ىذ نما ةبنيتليال فوت لسومهيلعللاعت هللا ىل_ددّهلا لوسر ثءدح ىلءامالكس انلا ||
 باص ن مدري ةوملاعت هربا هجر ىراحملا هنعى هر وةنسنوءبشوث الث هلو نيةثامو نيثالثو عدرأ

 ناروه_كمللاوةادنلاه تباك ىفدمسايقلاو سايقلا فالخىلعلوسرلا نيد ب و فموهونتسلا
 هلوشالذب ربتشاه:ككوةرونملاةنيدإلب و ذملانمب وهنباةرفر وصنملا ةنيدملة بسلا ىف ىنيدملاسقي ||:

 ةعيسنئادمىلا ةبسن ىنيدملاو فدمرثك الاو فدمةن.دملاىلاة.لاريثالا نبا لاقد نازمملا ف ةحرت
 امهيمالكن مب هرودذملا يدمة بسن ىندملاولوسرلا نيد ة بسن ىنيدملا ىرهوحلا لادو لصف [يكاهربغ

 ندهوخو ناهمدأ ةني دمى ة بن ىنيدملا يل والاب للا ىلع مالاكلا ىف حال_صلا نبالاقو فانت 1

 روصنملاة داو ىف دم سو هيل عملا ىيصلوسرلا ةنيدملةيسناا سوماقلا فوهرصبلا نكسءناالاةنيدللا

 ةنيدممماقأىذلاىنبدملاىراخبلا لاةىسدقلا ظفاحلا لاق فامركسلا لاو ىنءدمامهرب ءوناهعصأو
 (برعلام-مناىلا) ىسهتنااهممناكوا معو < ىذلا زدملاواهقراغيملو لو هيلعمشاىبصلوسرلا ||
 ةمجعمانيغلاعّتفي(برغااب ابن وصوصخما مهنالإ) هلوقيٍب رغلا لهأب مهتيمستهجو واقاظع | 1
 دارملال_.ةواعامسث اوتو كذتةثورعملاةءيظعلا(ولدلا ىهرإ:دحوملاوةلمسوملاءارلا نوكسو ||
 ناعميبرغالوهندح ماشااب رغهنمواضب[ماشاايهري فت مدقتوهكوكاو:دحلا ثيدحملا فب رغلان ||

 ثيدحلاىف (مهناىلاسهذي)ثيد_هلاءاملع نم ىب.دملانياريغىأ(هربغو) ةغللا تك ىفةريثك |[
 ريسفتلا ديف هوهوتاباورلا ضع ف ظفللا اذهبىأ(اذكب رغما درودقو) هلوأ ىنرم«(برخم الدأ) ||

0 
 © 2 - ةنتح متسع

 برقىلاىأ (ةءاسلاموقن ىح)

 نباسهذ) ةما.قلا

 وأ مامالاوه (ىنيدملا

 هللاد_بع نب ىلع نسما
 ىو رب ظفاحما ىنندسملا

 دن زنيداجو هنأ نع
 اظل اه شوو للطتو

 وأو ىوغبااودوادونأو
 هخيسشلا# ىلعي
 ىد_عمن نجرلادمع

 ملعأ نيد ملا نب ىلع
 لوسر ثدد_ت<سانلا
 هيلعىلاءت هنا ىلص هللا

 ايس عب
 لع يننومؤلت ةئديعنبا

 ىيدملانب ىلع بح
 امرثك أهنم!.تالهشناو

 ىىلاقاذكو ىنملعأي
 لاقو هس.قناضطتلا

 ترغصتسام ىراخملا
 ىلع ىد.نيبالا ىسفت

 هقلخ هرراناك قاسنلالاق

 اماس ىقوت نأشلا اذهل
 ىلاةبسن ىيدملاواذ_ه

 نياهلاق ةفرشملاةثيدملا
 لأن الاقو ريالا
 ىلا لقثن امثاهنم ىنردملا
 رثك الانا لاةوةرصبلا
 ةثيدملاىلاسسنب نميك

 ىنياملامأو لام ىفدم

 ىلا ةبسنفىيدملاامأو لسوهيلعىلاعت هللا ىلصلوسرلا ةني دمىلا ةبن ىفام لا لاةفىرهولاامأو ةعبسقاسو نك امأىلا ةبسنق
 ءاملعلان ماني رصاعم ض عب همهوتاكريغصتلا ةغيسصبالءال!نوكسولادلارسسكو رم عتب وهواذهر وصنملا اهاني ىتلا ةنيدملا

 هخسنىو#هيظعلاىأ(ولدلا ىهو)ءار.روكسفةمجع هنيغب( ب رغلاب ىلا, نوصل مهنال ب رعلا) ب رغلا لهأىأ(مهاجلا)

 ادك) هانبهىفةبجشلا تعف”رافب رغلا لدبئأ (برغملادرو اهو برغملا لهأ مهناىلا بهذي ) ىنيدملا نباريقىأ (هريغرولدلاوهو) ُ



 هللالوسرلاة لاق رت رهىأ ن ءبنسملانيديعسن ء«باهشنبان علام ن عىو رب مثهأو و ملعبال هنا هيف نكل (هانعمم ثيدحلاو
 0 ا موتا هرم ةك اوه بة برخملا لهأ موقأ سافاسه لا ةيةنيدم ررخملابن وكي ف بو هيل عىلاسعت هللا ىل<

 :ءىلارع طااود_جأو زاك (ةمالاو أ ار نور ثيدح تو ةمايقلا مودل !نوهركي اممم عدلا عند موقلاخ نم م هرمضال

 ىأ( مدر ا .عل نب رهأق :) يدلني ةخعريغ هيلع نيلهتسمكأ(ق 2 0 هياحالا ةمأ ىأ( ى-أ نم طلازتال)اعورع

 3 ١ كل ا الىأ(كلذك م هو) مهئافخوأ مهئانغب ىأ( هلارعأ مهينأ :ىدح )هن وع ةءلل ماللاو ةبلغهرهق نم مهياع حبلا

 1 0-5 دحلا ا دهل هلعلو هددشملال لادلا حقو ميلا مضي هطبضولادلارسك ومما حتشب :( سد#ملا تيدب لاق مه نيأو هللا لوسرام

 نم عمال ن كل م از فوالار رتل زا برع سالما !| لهن رغلا لهأيدأر اهريغ لاوو مدقت امل وأ : لعوب .دملا نبأ

 امهنملك قدجوي ناب علا
 نيدحلملاو راقكلا
 نع مل مهأ و رامددي واو

 0 ةو لس نيرباخ
 امئاونيدلا اذهحرب .رعب نأ

 نمةنادعهيلعل ناشي

 موق: ىتح نيماسملا
 ىأ(ريخأو) ةعاسلا
 ةالصلاهياع ىلا

 (ةيمآىنبكلع) مالسلاو

 ىذمرتلاهاور امديق
 نب ن حا نع 1 احناو

 نءىقبلاهاو ر وىلع
 د رمضتسملا ني يعش

 كد ل ني لع هدخسؤو

 فيعص وهو ناعد+ نبا

 هدنس قود 27 رهىنأنعو

 فورع هريغوشو ى ضرلا
 ىدبدار الاوال تراناَد

 ما نيناو رون ةيمأ

 ىنأ نباص اعلا ىنأ نبا

 نس سمس دمع نيةيمأ

 00 ا ا ويدل ءاعشماش ذأو ويعلار أها نموا رعأب «؛نوموعي عج |

 ىو )درع رع ةرعس 21 ة,لاذهالولو عماد اوروهف( نعال قو يور هانا تالت بالو ىفاثلا

 ل ع ةمامأ قادَناَو ننعم )لبنح نيدجأ نب هللادبعو ىفارمطلاهاور ليبقلا اذهنم(رخآثد 5-5

 قداهجابةرقكلا نم( مهودعل نب رهاقى ا ىلع ر هاظ ىتمأ نمةفئاط لازتال) لانا دع 8 هيلعهللا

 م-منادارملاوأ اهره اط ىلع مهر وها ةباغوهواهطارشا ل ا ا ال

 مهو)هريغوفامر لاه عقد اك اواعىت>لمالهلانامالسلاو هالصلاهياعهلوةكمهروظمد- هدا

 ثتدلد اد لاق ) مهرةمودالبلانم(م الا اا وناعأ (كلذك

 ىاروظلاوهوسدتلا نمىعيمردصموأناكم م كك ع رك س دقو تاغأ همقو ةعاصالاب , ( نسل هاا

 فاقلا تف و ممملامضهيقءاحو مانصالا نمةدأب 0 وأب وذلا نمدياعلا هيقرهطت :ىذلا ناكملا

 سدر هنالل ءافمساةدد ملال ادلا .كبءاح وريهطتلا ىأس دعملا ع نءلوعفم ساةددشملا لادلاو'

 ةروك ذملا ةعئاطلانا ارهاظلاوةقاذالا رهشالاو فوص ةا يدل لا اناالا نمهيقدرأعلا

 نممهريغلمش و مهلمشيهنا ل ةوةيلغلاورهقلابنوث و رعملاممنالر وال ةالوو ماكسحملاوءازمال

 هنع لق :و لعلا لهأمهىراخبلا لاقو رك هلا نع ى-مب وفو رعملاب رمأت ١ نم ملكونيث د اوءاهقفلا

 ١ هباور ركذامدعب ىطر ةللدمخرشفو قالك ىلوأ م م ولمتحم لك وثيدحلا لهأ مهنااضرأ

 برغملاة هجبر ,ةاادارملاو هيقتالب 1 اك اع كو دعك وا نميرغما لهأ

 ةلاسرفوتاباو رلانمب نامي ل ات وماش !اهيقلخد.قررغملادالب ىصقأ ىلا همي داانم

 ىلاعتهّللا ىلصدتلا لوسرك دارأ ل هابيؤلاقو ثد دما اذهاهيةركذو برغملالهالاهلسرأ ى هوسرطال

 ليلدهيؤوفاسلا ردا ديب 5 حادنلا نم عيراهطوةننتلا كنييتلا ن "ل اع متأالالا ع سوديلع

 . ل اةاريعتمرالاءاو رشد دحفلومياحلاستتالس( راو عامل لع

 او رددو ”يصق نيو قانمدبع نب سمشدبع نيشبمأ نب صاعلا أ نيكل ناو روش

 1 نببرحن؛نايعس لأ نب (هنواعمدبالو و) فعض» قرخا قيرطنم - مهئافلخ لوأو ف انمدع ل 3 عسل عع نبةيمأن 01 انعس 1 م ال دوس 3 ررط 4

 5 ترا لرد د زيهنبأ مترهشأ ةثالُثوةنسةرمشع عست قد لولملا لوأ و هو نايغس نأ نباةبواعم م نافعني نامثعمهلضفأو

 ىتامونا و رم نيكل دبع مث رهشأةعمسد»دتامو ملا نبْنا و 2 اموبنيعد رأدعبتامو 3 ابر نيه واعممت رهشأ و نيذسس

 2 ولم ني هذسهنيالو تناك ول ادبعنيناميلسءوخأ عدو مث نينس عسن» هتدمناكوديلولا هنباع وم نيناسمو يقع اوك

 ديلولا عد ونمت ةلامو نر رتعو جرم همسلمو ناو. تالا دبع_ انه عب وز ناتتستي :الوونا ورعب زا ؛زعلاد.عنب رج

 0و تناكو صقانلاب ىمسملا كل ادبعنيدي زن نيديلولا] ردي ر ربعخ ولم ةثامو نب رشعو تسةنس لقفل دبع ني دير .نبا

 عيسةنس كلا نب ناورم نيد نيناورم عدي و مئاموب نو هب هندمو هسفن : ماتت كلما دبع نيديلوأا ني مهار أع وب مث رهشأ ةسجن

 هيالوو)هنعيلعت هلا ذدرنامثعادعام رم ءةعد رأمهءو# وم هرخ آوهوةثامو نيث الثو نياثث اةنس ل قو ةثامو نم رشعو

 هل اوقاهتمءايشاب مهلعز :مشم هنال صخ ناكل مهم وه هو نايغس لأن ب اىأ 6 واعم



 ملسوهيلعىلا_عثهللا لص ىلا لوتألا ةفالخلا ىلع ىنل جام ظفلب هلع ىويبلا ءاورا ميقل و هيلعىلاعتهلا لص تلا ىأ (هاصوو)

 نيدعس ثيدحاهءدهاوشهإنا ا[ هريغلاو مث قويبل ا هفعطو نسسحاف تلو اذا ةءاور فو تكل من آهن واعماب

 د اعمنا صاعلا اي زس ملاك ذم و00777 نا را ا تصستج

 ىلص يذلا .ةةوادالا هنعهللا ىضر هب واعم فرب ءوهيواعم مهيف لدي لو كاب ةيمأ ىب ىف ربعذا ىلاعت هللا هجر ف: تالا داحأ
 م / ىلامتءّنإ || رد كلما ناةيالولاو ةفالخل او كلا | نيب قرقلاو سي رقنءهنيدنسإك ةفال_لاو كلل ةلماشلاةءالولاب
 ةفالذما طو رشا عماج ىثرقوه نإ ىلا لهأةعيدب ناك امةفالخلاو بيلغتلا تو رطب ةنطالا|
 ثد دا ىف اك مهريغ وءاقااةياينوةرامالا لءثوامهلمثتفامهمءمعأهءالولاولومالا ف ةروك ذملا

 اريمأالوأ ناك دق: اكهدوا«مواضو ضع اكل مريصت مئاماعن وثالث ىدعب ةفالخلا هيلع مالكلا عمت "الا

 ادلفةفيلخراصءاضربهنعملاعت هللا ىذر نسحلا هعبابامل مث مالسالا كلول_ءلوأو هواك لمراص مث
 هنواعمو قد ةقيلخ هلال ةيمأ ىنب نمه_دعىلاعت هللا ىذر نام ع سلوا ذمل راش  هيفهئالول اركذ نأك
 هبال ءةوءانرك ذاام مق ف:دملا لدي لذة يمأنيبرحنباتملعكنايقسابأن الابن .هنمناك نأو

 ءريثم ىلع ةيمأ ىبامانمىأر لو هيلعهللا ىلص هنا ثيدلا ىفدرودقوةهجو لكلوةيمأ ىنب ءلواملوأ
 نالردقلاةروسو رثوكللاةروس مو ةيلع ىلاعت هللا ىبص هلة ءإ:هيلعهللا لزن او كل ذهءاسف في رشلا

 | اهدي زتو مهكءلمل دعت ليل ةنس لكى هتمأهّنلا ىطءاف ص ةنئالودب زتالرهش فا[ ناك ةيمأ ىنبكلم
 هلئادمحلأ نم كلذ فرعي ىلا ءتهللاالا هباوثرا دقملعبالامم ل للا كت ىف ةعقاولا ب'اجعلا نم ىصخحتال

 ىأ(ءاصوو) رصد ىذ ىلع ىتالام ةيفلارارسالا نمه.فو بهاوملابه وس قاثلا مهغلا ىلاعت
 ىدرهب واعم لاوعصتاؤ تك! ءاذا هللاقاملقفرلاو لدعل ابك | اذا ةدواعم مال ل اوةالصلا هيلع ىصو
 ىليةمل_سوهءاءىلاعت هللا ىلصهّنالوسر نما ,تعمسذنم ةفاللا ىف عمطأ تل اراههنعىلاعت هللا

 هن واع« نعقييبااىورواك ل مناك امناوةفيلخ نكي ل هنعهللاىضرهناىلا ةراشاتكلماذا هلوق
 ناالا فيعضوهون س>افتك!مناّدب واعماي تو هياعمتلا ىلص هاوقالا ةفالخلا ىلع ىنلجاملاقهنا
 ارمأت ياو ناد واعماب لاف وه يلع هللا ىلصهّتلالو_برةوادالاب عسب هنا ىوراماهمدهاوش هل
 سو هياعلاعت هللا ىلص هب ريخأأمةلجنماذهوةددعتمق ةرط نمهنمررقبامىور و لدعاوهسبا قثاف

 م ا<لاوىذمرتلاءاور ثددح ىف دروإك (الودهتلا لام ةيءأىبْذاختا )و هلوقاضي[هنم(و) تابيغملا نم
 هللا نيداود_ئانيثالث وأن يهد رأص اعلا ىنأونب غلب اذا هنعىلاعتهتلا ىذر هرب رهىفأن ع ميبل او
 وهو حفل اومذلابةلو دعج مالوواولا مّمذوةلمهملا لادلا مذد لودوالودهللالاموالوخ هادا عو الغد
 اوميدواورذب واوةرساؤهةوقحاوعنمو هءاورث أتسا مهمادارماودحاو دعب دحاوهذخأي ىأ لوادتيام
 ملا نيناورعدي زب نب ةيواعمدعب مهك ول «لوأو مالسالا ىف كلذ لعف نم لوأ مهو نيملسملا لام تي
 جورخ)اضيأهنم(و)نوخ رولا ل هفاكد#م نيناورم رشع عدارلا,مهتلودت عوكل ادبعمنباىلو مث
 دجأ:اورثيدح در وك بلطالا دبع نب سامعلا دلوىأهب ومالا ةلودلا ضا ارقنادعن ( سابعلا دلو

 دحاولا ىلع ىاط؛ رإولاو بوه عىلاعت هللا ىفدلوسرلا هيريخأاموهو فعضهيفد:س قييبلاو
 ىسبلدو ا |تارارلارهظت ثيد_+ا|1_هىفامىلاةراثا(دولا تاءارلاب) ىناثلا اةهدارملاو ع-هأو
 نهدوسلا تايارلاج رخت هءاور فو مود عور امج لك مهيدنأ ىلعهقلا لقي و ماش اباولرني ىحسابعلا
 ه«يلعىلاعت هللا ىلصناكو فعض هدنس فو سدقملا تب ىأءاءا أب بصنت ى> ئث هدربال اسارخ

 ه«بلعهللا ىلصو ريشنن ىور دقو كلذ نوعقو*ءاوناك_ةهدلو ف نوكس ةفاللا نا سابعلا ارمخأ لو

 ماقملااذههليهفن عسب سل فيل بىواخ كا اهدرفآ قرط نمهتجوز لضفلا مالو لاذ سو
 كلذب مهربخأ مل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص هن اهييسومحاياورو مهسابل قداولا سابعلا ىنب راع ناكو
0006 - 

 ناهيواعماب هللاقؤ

 هلآ م انارن | كابلو
 ثددح اهمولدعاو

 2.2 دعسندُما ر

 ىلاعت هللا ىلص هنا لوسر

 ناكنالوقي لسو هيلع

 سائلا تاروعت عدنا

 ناتدكوأ م(61-بفأ

 ونأل اوقع مهل

 ايدي أك ءادردلا

 هللا ىل ص ه-:مهن واعم

 هعفنخإ_بوهيلعملاءت
 ةيمأ ىربذاختاو)ا ميما

 مضب (الودمهنيب هللا لام
 يصب ةلودعجح_ةفف

 هلوأ حافيدقونوكسف
 ,اهيفةيواغتمةلوادتم ىأ

 اهل قاقحة اري غنم

 ىذمرتلاهاور ثيدحلاو

 ننس | نع 8 اهاو

 نع ىييبلا اورو ىلع
 هللا ىذرةربر_هىنأ

 ىنأ وثب ظفاب هنعىلاعت
 الجر نيعب رأص اعلا

 دابعوالغدهّللا ئداو دخت

 الودهللا لامو الوخ هللا
 ىردلا ديعس ىلا نءو

 ثيدحمانيثالثاوغلباذا

 (سابعل ادلوح ور+و)

 قو بلطالادبعنءاىأ

 ياني جدرخوة جتا مي ا يي عي

 (دولاتايارلاب) مهرومأ ةبلغ قمهرو عط ىأس ابعلا ( ثتءاقش تي:
 دا ءلاىلعم_تيلغبالؤ غدا اوسلابةنولملا مالعالاىأ



 هناةقيعطديناسا قوبلاوذج أ ءاورذ ةفدالبلا كرلمنممهرغل] :ىأ/اوك ءامام_ةاعضأ) .هك امىأملامذب(موكمو)
 كاكا ف هطودعورا مج لك مهيد أ ىلع هللا لد وماشل اناولزنن ىتح سام م ا انارلار مظنلاقول 51 ىلص

 0 اىفس دقملات نبى هوامأب ءاب ب صنت ىت> ئاهدربال نا بزخ 0 رك تاياور فو يعطو هو سودا ادع

 وأم هنامو ني الدو نيد" اة وب حاقسلا سابعل ونأمل واقءارمالا م هكا وءافلخاهدالو اأو هع رعصو هودميعس نب -

 دج نيمالا مث سوطر تاموىدهملا ني نوراهر ةعجوبأ ديشرلا ا ل

 لضفلاو أ لكؤ دما ٌثرفعجونأ نوراههمسأاو قث اولا شن وراه نيد ع وهومهللاب مصتتعللا مث ديشرلا نينومأملا ملت ةوديشرلا نيا

 00 نبد < نيدجأ هللا, نيعتملا مث لكو تملا نيد تر فعج وأ رمضتنملا مث دمعملا د < نم 0 عد

 ىف ةاولادجأ نيدجأ د معملا مش لكوتمللان ا سايعلا وأ دم“ عملا مث قث اولانب : 1 ا والا 1 ا لكوتمل

 تحسس سس ب ب سس بيسبيبيسسللا ياكل كوتا
 لهعق ار اا حاسد 1 ممأ ىف رخارا#ان اورعنا همدسل 5 و

 فالخة ساو مهرعأ ىلعتا مثلا, هعامتا ىدوأ ل ْءلاب نسحأ ا. 15 هدؤحس هن اورم هيقاف يهاربأ ذب :اَلا

 ول ةافانمالفمبيفكلذرمتساف» ا 112 از امو كرد راوطعافا وا او سل لل“ 2 0 ةحأف سأاهمخأ

 سدلودا جل رس راقت تئامو ىدحا حس قدي رلا ني نوما ادههلا كارلو نساو رآأ

 هي ةمرأ 32 :لوتاخ ىضرلا ىل_هلدهعلا ل_عجو نتا« احخأ عادت ىتح ني ولعاإ هن احا

 سلو ةرمضلا نيب. وعلا ند لوأ|ذ_هؤ للءففةرمضألا كرتوداو كاراع_ثءداعاقنويسايعلا

 كالذؤو رص فرشالا“ ةالملا مسرب ةثامعب-سونيعب-!سوثال ه ةنسق نو رخأتملا هونك ةهودعما

 , ى.لدنالا رباح نب الوقت

 رهشْن-هنأش ةمالعلانأ 3 ةمالعلوسرا الاول

 رضخالازار كا ندع ءرشلاى * 00 06 3 ا

 ارظنمتقاروت قر ةرضخ د تزيكدق فارشالا ماع تدم> نب الاقو

 مد_طخعملا 1ك

 نبارع_عج ر 1

 د_# رهاقلا متدضتعملا
 هسفن عاخو دضتعملا نبا

 نب رشعو نيس ماع

 بكمرادةوةئامالثو

 عم لةحيبقارو-مأ
 لاقمال_ىالا ىفاهلةع

 عماحف تدل دموضعن

 انأاذاف دادس روصنملا
 2ءيادعةمحهيلعناستأب
 امذخااساملدالا ةن>ىف * م-4ناةراثاءذ هو تيفو جوع ر انجن 5

 نطق صعد واهتناطد

 اهيأ لوةيوهوابيف
 ىفاذ ىلءاوةدصت ساكلا

 ارهم ٌ سالت

 فارشالا ىلعمالعأ اكرضخ « سدنسن متن نا .:فارطأ نيزملانيالاقو

 فارطالان ممهفرعتلافرمش * [ميمهصخ ناطلسلا فرشالاو
 ا ١ 8001 قاكو كلذك ناك ءادتبانااومهوتا ان ىتح كلرتو نمتلك لوالا نكللوأ
 و هلك لكلا فقم ل_5فارشالا صعد ل_خدومظعق ةمامعد ل_داندوهينا مد .هراعش

 نذو» الذ ةنةرعدنا فدك لذ ىلاعت هلوقنمهطع تساوت حابة مدنا كيسا الاقو كلذ رماق
 كاةفاعضأ ىأ (اوكلمام فاعنأ)ءاسفلخلاسابعلا بك لة ىأ(مهك امو) ن سح مالك وه و 0 -_ . 0 1

 هلتناكوهللاب رهاقلا
 الف.ديباهذخأي هنرح

 روس اوةثامو نيثالث و نينثاةنسرخ ”الاعمب رقع ونجاقساام وأن اق مهئاقلخ فاعضأوة دأب

 ندرهالاهّسواهلهأو نونا كل: تضقت ادادغب نين الثا وناكو 4 ؟امسهنو تسةن_تىلامهك- 5

 مروع قلما هذل_> ود 0 ا ددملا - -هأزد_عر م 7 .

 ١ مهريغو نذسلا نا اءاور شي دف درواكنامزلارخآ ف( ىدهملاجورخو) دعي نمو لبق انساك وكونه
 نه وهوديخأد مد قلام رفعج نب دم ىذارلا مث

 نيلضفلا نبامحر 5 -ااذمععم ءاطلا متهسقن علخو هللارر دمعملا نيدلل عسب طااوهو لضفلا ٌشابر د مهلا ند نمي هاربا ق>_ءاونأ

 قكسسملاه: ؛امث هللا ثرعسملا هب ام هللابرهظسملا هديا مث هليارعاب ىدتةملا يا مثهللارماب مالا دال اهدلو مث هللا رد اعلا ع-.طملا

 لعق نمرمالا هلو وةثامتسو ني_#وتسةخ_سنامزلا مويا ءلو* _ساناىلادادغس مهلكو ني: ال“ سايعلا ىف ءاغلخ ناكو هللا

 قاكن_كادإو نمةمطافدلو نههللاد عن ؛د_همساو ىلا لاقةيمحتلا دي دكت وما عقب (ىدهملاج ءورخو ) دذعد نمو

 ى' اة ءالاز >اهيدارملا سلوامهتي 0 نمل_.ةونيسحل ادالوأ نمل ةو هنذسىفدو اد لأ ىف هئيداحأ لصأ أو ىبتنا ثنيداحالا

 هَ هودهملاة-ه ةئاطلا< يلاتمتناىذلاخ- ,اكلاد_>ًاالونامزلارخ آقرهاظم-هو ناك اا ىف نع هناو ةعي- كا ءاامك كو م

 ةفرعمقةفرفمتلاهر ىطوي_للا دلال الجانخم اشم ع خيشرا ةأد- ةولاضو وف ئالذدة*هيالن ناو ىضموءاج هنابةل- اعلا



 دارملا نابهعفد مثوههنامهوبام ثيداحأ ىحندلارك ذاذلو سابعلا ىنب نماذهىدهملان امهوتيالناىتبذي واهب اعف ىدهملا
 ريصبالةفيلخ دلو مهلك ةثالئاذهو نكد نع ل277 سوميلعمىلاعتهّللا لص هنعدم وقب تسلديناساب قبيءلاودجأ ءاورلاقف هريغ
 اومحولوهوتافكلذكن اكاذافىدهملا هللا ةفياخ نحت ماهل ثم اورتل هلة مك دول ةيفناسرخ نمدو لا تامارلا لبق” م مهتهدحاوىللا
 نه عاطقناد_:ءىتدب لهأ نملج ر حر ىرخأ هءاور ىفب ف يعضوهوءام ءأورأ هيفولو هي هدانسا ىفوهللا ةغيلخهنافجاشلا ىلع
 رمَعل |ف وس هتنوةمالعو ىفاسملثلا لاق ف يعضوهوىفوعلاةيطعهدنس اي ءواطعنوكي حافلا ا هللاقي نتلاروهظونامزلا

 ل ذنم نك مةمالعىهونيرشعلاو عبالاو أ هثلاثوأ ناضهر زمةلللوأ

 طفي همز ىفو هللا دبع نيد همساو مءاةلاو أ هتدنك و نينسع بسلا ]4 هناو ىو عهنا لوقو ى-ابع
 مل-وهيلع ىلاعت هللا لص نزلا ءركذو مال _كاوةالصلاه ياعم رمزي ىسعهيدارملاليةولدعلاو مالا

 لءةاهك-لمدقواهلك ضرالاُك اء نميوهو ىطرقلاةركْذىفةطوسم هلاو>أو هول صن [ك هتف صو همسأب
 هتنب لهألانيامو) رص:تكودورغنارفاكو نينرقتاوذو ماللاو ةالصلاهياءناميلس ناملسم
 لهأو اا دوءدارتت_-ههلعافنوكي نازو>فهيلا ل صواذااذك لانلاقي(مهديرشتو مهليتقتو

 ىلص ه.رمخأ ام ىأ هلءجوالهعفر زوحال هنا ل. ةاموهشب لهأ هلانيامىأر يدقتب هعفر زوح وبوصت«
 ال_ةةىتمأ نمىدعن نوقليس ىتدب لهأن اك احنا ءاور ثددح فاك تابيغملا نم ملسو هيلع ىلا_عتهّنلا

 دال..ءلا نمانال-تدرشودناذاريعملادرش نم قبب رفتلاودرطلاديرشُتلاو ىهذلاهف_عضوادب رمثتو ١

 هيريخأ ام ىأههجو هّللامركسلاط ىلأ نب( ىلع لو ) مهقلخ نم مهمدرعش ةىلاعت هللا لاو هب تدرشو
 ى-شأى أ(اهاةثأن او) مف ثيدح ىفىفاريطلاو دجأ هاورإك ىلع لق مل_- وهيا عىلاعت هللا لص
 نم)ه_ةيكملاهرراشأ (هذ-هبضخ ىذلا) ةمالاهذه ىئاوأ جرا او اةفئاطلاوأ ان دلاوأ قئالخما
 فورم غ.ص باضا و« لبد ىت>همداهب لوس هيض هسأر ىلعدي رضنإ ىأ هسأرلةراشا (هذ#

 ميلا مضد مجلم نب نجرلا دمع وهوةراعتسأ هيفقباضلا ريشغأك ابنول هربيغتل راض يهد هشف

 ىأ(هسأر نمهتيحىأ) هريغو هس ذ# ىفىووذلا هلاك لوعفملا مساةنز ىلع محملا حتفو مذالانوكسوأ]
 لةةةصةاذكو اهباذل ةجاحالة رو هنشم ىلع ل قو ميكحتلاو جراوملا ةصقو هلق امرين و هواهمد نم

 (راذلا م-ق)هنعىلاعتهللا ىذروههجوهللا مك ايلعىنعب ( هناولالب ركبهطبس لقب هرابخاوهتنب لهأإ
 ناالان يدنا نمدحأ هو ربملاولام مناالا إو يلع ىلاعن هللا ىلص ىلا هبريخأاماذهنا همالكر هال
 نا. رقسانلانادارأى_ءب راذلا مسةانألادهدعىلا«تهتنا ىضراءاعناالا هداهنلا فلاورثالان ربا
 ى-متناراثلا ىف ىلع مصزوهنلا ىف عم فص :ةلالض ىلع مهف ىلع وب رةوىدهلءمهفىمقن رق
 هانعموداوتجال] هيف لاالذا عوف رملا كح وهف ىأرلا لبق نملاقيالىلعه كذاموةقث 0
 ريمسلاو سلكاك مداقلا مسقلا لم ةو ةنملا لهأن ههنالم لب اقمىأرانلا لهال مق ىمنوأنأل

 نم ناك وهردنومالاءنمىأ (ةنحا.فايلوأل خدب) هباولا ىف اك هلثاتنمدج راون !مهبدازأ ل يقوأ
 هؤايلوأ عفريفه- ءااثرسكو هلوأ مذزو<وةم-ج ءملاءاخلا مذو ةيتحتلاةانثملا عّافب لد وهيزح

 هنال يقف ىلألاردرفارم  ةكىفالّحا هيفو ف دض نمولختال دين اسأن ا لبق هناالا ةريثك قرط نم

 ضرالاو تاومسلاهللا اخ

 ىأ( هب لهأ لانيامو)

 نها نم مهههسصدمو
 ةيقب ونمنسلاةيضقك
 مهايتقتو) تدبلا لهأَةعأ
 مهدي رطت ىأ ( مهد ملو

 هاورام_هق هيرعخأاك
 ىنأث يد نم اهلا
 ىدب لهأ ناديعس

 ىتمأنمىدعي نوةليس

 هم ةّضْواَدِب يئتوإلَت
 |م (ىلع لثةو) ىهذلا
 ْن .راعنعد_جأهاور

 ىلءنءىناريطلاو معاي

 ةرمس نبرباجو بيهصو
 قشاىأ(اهاقثاناو)

 ثيحةثالءااوأةفئاطلا
 نمنانهدصفامهل رم

 وردت ةتالز اةضنلا
 ل_:ةدصق نم الد

 نضاعلا باو ةيواعم
 قشأ ل يمهاةشاناكف

 هنا ئوزامل نيرثآالا
 ماللاو ةالصااهملع

 نم ىردتاىل_ءاملاق
 هّللالاةنيلوالا شا

 لاقف هياعل_دأايلعىشلا اذهحرحاملو كلت اقلاق ملعأ هلو برو هللالات نيرخ الا ىشأ ن مىردأ ل افةقاذلار فاعلاةلعأ هاوسرو
 2 رخأ ىلع تاماولف نيملاعلا بر دنع ةنيض اخأ ىو ة4افتءناواصاص ةواوّقع ىدىلواناف سءأن انهشارقاو يلو هما ءطاوبيطأ

 هروكارخ آىلاقلخ ىذلالب رمسابأ رقاأ رقي لعج و ىجمرام هينيعل>كوهياج روه.دي رغعجنب هللاد بع عطقو نجسلا نم
 هذهنءهذه) غصب ىأداضلا كي( يضخ ىذلا) رانلا.هوقرحاوةرصوقىف هولعج مث ناسا و عطقفهنرعأ منال فكل هيخيع ناو

 ءاعمك الا.نمووف# (ةنجلاوراذلا مسقو هبحىلع)« ليفإك ةنجناوىأ (رانلا مسة)اياعىأ(هناو) ةرو كموأ ةحو تشم هكا

 ةنحلا»ءاياوأ ل خدي هلوقهيلاربشي و



 ةنحلاام طوخدلابنسن وكيك هلع ءادعانولاض مهثهيلع قد ردو نودثهممهوهغم قا 0 ونا ركسان !|نا ىنعملاو (راخ !ا.ءادعأو

 ل امءاحدق هناالا اورنمفرعي الثهد-#ان 0 !لاعفالا بابنه مولعملاةةيصد لد ة> فن ىفط ضامهعالد وراثااو

 ةالصنا>صأا ا اكو ومكح لا دنعميلءاوجرخ ةيمكلا مهو( جراو كلا هاداع) نمةخسن ىفو( نءيف) ىلع ىأ( 0

 ليرتكأر ةزوادتالم_-عهموص ت:جقهموصوم- الص س نجى هنالص5 دحر كت لسو هي ءاعىلا هن هللا ىلد ىذذلا مق لاق ما صو

 قرعأك نيدلا نمنوقرمع 0

 "ايو عم
 هلاومصت دقوهنع ىلاعت

 _بمىوردقو برح ا
 ني:ةرفى-مأن وكلت
 ةقراما مب نهج رظد5

 قحلابم_هالوأ اهل ىلِ

 ىل-ع مهلك ْنذلا مهو

 ةعبرأ اوناكوزاو رمل
 نم لعب 7 او فال

 ةع_سا ىوس نيماسملا

 يفي نو ةفئاطو)
 ىورو هانلاو ءاياب
 ل اىأ(ه تلات

 ههج وهلا مرك تاك
 (هورغك ضةاورلا نم)
 بذاكلا مهعزقهكرتل

 هقحىهو هريغاةفاللا

 لطابلانىذرهن اك-ف
 وه قم ان ع تاآكسو

 ىأ (لاقو) هيلع هيردق

 ال اوةالصلاهيلعىتلا

 ارد وهونامةءلتق: (

 ميلا مظد .(قدصااف

 هاورو حتفيو رسماكو
 ردع نسا ن ءىذمرتلا

 هللا لوسر رك ده اظءاو

 ه-لعىلا_عت هللا لص

 عل ١ لاق هتزتف -_سوو

 ؛(هللاناو 4 مهيندح و ل امثعلامولاظمازه

 ةمةعاف مه ةمالاراك نال هاىلعهلاع رك ىلاعت هللا ع نمنذا,كلذوةءةو ةءلخدتوأ تصخي وأ

 نونيد_#: نيدلاةدحوملا(هب يصانلاو) فرط ىقءاحام ىلع ةيمرلا نم ممهسلا "5

 هناتامن اليغلا فو ىلا مهعابتا مد- عو هلمهضغبل (رأ دلاوادعا)ل خد (5) تددل اقدر اك

 هللا لو ةي قمه عىلاعت هللا ىذ رءاقل لا قومك سو هيلعهللا لسع تاككأ ناكماو ملا مم وىداني

 هلوواد_ءلارهظأى أ هاداعن مناكف) هانعبوهاموأ هطول فدو هكا عكف هس ن « ماو كا مه

 ريخأ دقو مايصوةالص باد اغلا ريشء ىنثا اوناكذ 5 مكحتلا دعي .اعاوجرخنءذلا ا اوذلا)

 عئافو م-هعمه-ةعىلاعت هلل ىذر ىلع ناكوم#تاغصيمه رك ذو وهيلعلاعت هللا لص ىننلا منع

 جراخم_ممدحاولاوهدساكلا_عاو:دسانتاداقةعام 4وةلاضل 5 ”رقلا نممهو َِ راودلا قةنودم

 : ىلع ض بنا اوذيدن موق مهو بصاو هلامفلاقي وةمصاخ ااةعءا طااوأ ةةرقلاىأ (ةيصان ااوزىح راخو

 ديكي نم لكل كلذريعءاقةلاباو ةكرشلا تدصن نمديَسلا نيالاقه-ةءدللا ىضروههجوهنلامرك
 يلا واهو وادعو ىل_عضغي بصنلا ىفاشك لاو ئبتنا عمالا اذه نمت :شاوهوركسملاعقونو

 تبسان ىور ودم قوقل اةأن دملاب ؛ وة محملاءاد اءاان , ( بس ن نمةفئاطو)اضيأج راو +انمم هوةلمهملا

 كلود 17 امال او وك فيل هنن ودمت ارناك منال لع ىلا ىل(هيلا)ةبسنلا نملاعت ءيقأ

 ىأ(هورفقك) ةعا#اوةن-لامهكرتلثلذب اومس لرتااوهو صف ةرلا نم( ضف ةاورلان مهم اطلا

 حالم كوقو 2 ل! نورك.نملامهوةةاجودسافمعز و هوهقحى هوةقال# اهكرتارفكلا اىلا هوعسل

 كاكاو اداع٠ ال !اهاوةىفواض؛أةءاحصلان مهرع-غاو رقك د قو لطابا (عديرأ ق>ةماك ى هوهللالا

 هي-سوهتوادعاورهظأ نييساءعلاوة.مأىب نماريثك نافرك ذ نمي فارصخذمسدل هاداعنمناىلا

 و-هونافع نس نام-ةعلدقي )نا خيسشلاهأو راك ل سوهسرلعىلا_عت هللا ىلص هللا لوسر(لاقو)
 ١ ىلاعت هللا ىذرر-عنبا نع ىذمرتلاىورو (فدصلا) قمهراد (ىف 3 نآرقلا (ةرقي

 نامثع ىن-ءبامولظماذ_هاريف لتي لافةن-ةفرك ذ ل-وه-يلعملاعت هللا ىل_ص هناه-:ع
 م لا مضي ف هعملاو لافت ناك 5تامدغملا ن نم هيريخأ امل جنم موهوهن_س>وه_:عىلاعتهللاىذر

 ٍ 3 ” اذه ىسسد لأ (اصيمقهسلي نا ىمعهشانا 0 ىاناك ابيفناكامهع#فحصلا لدم اهريدكو 5

 اا تالا ضمنا اراعتساوهسليسىأ َّس . رثلل مزال لابس لالا هراعتساو همزح مدعل

 مهناف هلز ءىءعمعاذونام ةعل هدوعزو ©و صم ةالريمْضلاناهرهاظو (هعلذ نوددربمناوإ) هلوقب

 ,| ىلاءنهناردهاي ولة ةهعلذتالف هلوقب هنعماجن ملسوهيل ىلا عت هلا ىل_ضهنال ضرب لق هءا ل اوعمتجا
 ١ ُتد ,د_>وهواهنعىلاعت هللا ىذرةسثثاعن عىذمرتلا اوراكاهريغو نيعصد اول ةاعلأ نيعبش مدي

 | هللا ىلص ىبخ هاج ءًارل اقف سانلاثدحص صن امثعىأ هنا امهمعىلاءتهنلا ىضر رع نبا ن ءو نسح

 || كعمسر طةيس هناو ) همو. ىف ل: ةواءاص حسب .صاناندةعرطقا نام معاي لاف ملسوه-م كامو ا لت

 هلوق هدد «ناىدع) أهرمسك ءةزههلا حدف

 هلوقلاهعالذتا نم عنتمافأ معهلز ءىأ (هعلخ نوديرب)ةنتفلا لهأىأ (مهناو )اهب سدا ااوةفال ءاخىأ(ا صيمق) هلوأم 2

 هنانامثعاي لاق بوهيلعىلاعت هللا ىلص ىن دلانااهتعىلاعت هللا ىبذرةثئاعن عهنس>وىذمرتلا ها فداك عسومياعىلاعتهللا م

 اه ريغو نيغ صد : اول ةاغل أ نيع مسه مد هللأ ردهائانا ودع :واملظ هول قف م هعل الغ : هعمل ىلع ودار [ناناصممةكصمةء:ناهنلا لعل

 لاب هلوةىلع)همدتا |رطق تسأل وههلا ةغيصرةخسن ىقوءاطلا مضا(ممذر طقيس)ن نإ كايأ |(هنا )



 ناىورنم + نا ّق عودطو م ا|ىوربمهرثك أنا ضايرلا فىريطلا سلا للة: ن كل عوط هوس دم جتا لص اوراك (هّنلا عكمشك 5
 نامثعلن نم !!لوألاوءغيذ لد |. نفل يكسفكفىلاعت هلوق ىلعتطةستارطقوأ< مدن ,مءرطق
 | ب بيييببببببببيبحح سس سس -بيس-ا-بإابب-سسلسملا

 هناك قىريطااهاو راذ- هوكإ هم نم كرا دار ىأ ىلعلا عيمس !اوهو (هللامهكيةكيف ءاوق

 مه رهاظلاو ىطوم_بأ | هع وعوض وم هنأ ى هذلالاقد م سابع نبا نع احا اور وهرضنلا ضايرلا

 اهم تامدمغعرا رخاهيقود ىدو هواه رش وهو هم قد ر اهنادارملا ل قوه" الاهذه ىلع عقوهمدنا

 ىلس صدأ ينعم ءسنارقلاناوادههشلةقءسناهثعناو هذتفلا ذه عوقو

 رم ني انامور ل دقت ه]- ”ق نميفاوقلدخاو ف حصم ل_سوهيلعىلاعت هللا

 مالسالا ف تعقوهسصمو هنثفلوأهذهو

 رهدلا دعوام مادالا ري غىفو 95 ىسالا فرعن ملرهدلا سقي لنمو

 ثددحمتا اذه قويملا ىور (اي رع مادامرهظنالن تقلا نا) سوه ءاعىلاعت هل هللا صهيريخأ ام( و)

 دام انرذابأهنعملاعتهللا ىذر رعامو ىاوةفي ذح نعْناخب كااوام م ءىلاعت هللا ىضر رع نبا نع
 هللالوسرد:ء نو امون تمدح لاق رذانأاب اذهام هللاقف ةذتفلا ل_ْةقاي ىدن عدلا فاهرصعو هديب
 مادام ةن5 كمصتالل !اةفمهرابدا ف تسل سانلاى طخ نا تهراك-ةمل--وهيلعيلاعت هللا ىلص

 قاتم لفشل دولاب اظة ك.أاموهنعىلاعتهللاىذرباط# نب رعلاقوكيفاذه
 اا ةمانانأ منو كن هب نانينهؤملاريمأ اراهنمكيلع سل ةفيذحلاقفرحبلاج رك جومىتلاةنغلا

 ةليللا دغلا نودّنا كم :لاقهملع رعناك هال. ةنادبأ قلغ الن ذالاقرعس كي لافر كس مأ تشب أ لاق
 دالوالاولاملاةنف.سلاهنا ل دراشجوتهيف هلو ةناف بيع ةغالبلا رانك ن مرس اذهىلوقأ 5

 دغلانودهلوةو لفي الرسك_:| اذاباءلاوءافا ا ىلع سانلاأ رحيق ل دقي هناىلارب ثن رسكم هلوقو

 لاةئءامويد لولا ندلاخ تطخوال أهرب غهمل ع لهرلع الاغا هدن انيق ناكهنان تانك ليلا

 ه!لاةفىريغ هروب نادارأال-بعوةينثبهيئاون قلاؤهمهيوهو ماشلاىلا ىنئمددق نينمؤملاريمأن ا

 سانلان اك اذاهدعب كاذامناالث ىباط# | نياوامالاقةترهظدتنتغلانافر ,ممالا اهيا ريصا لفاو

 ناهللان ذوعنهدحالفرشلان مهناكعلزنام هيل زن لاناكم دحت لهل جرلارظنيف نايلي ىذدوأىلىذ
 ة-هحان ة 4 ةثملور و نم ةطنح ةينكب لاوهناعسوءريخىأ ةيئانع جين اوبو مايالاك كلو أك اياو ىك ردت

 هنديرب نأ ماب ىذوىلا ىذواملاومأن معى عا ديزولل_.ءابن "”م6ىاةديزلا ىهىل_ءقوق ثمل

 نادارأب هذاذا ضرالا فىل» ن«ىل ىديوهتنس ضومورتنا سده ملكول

 هاور ثيدححىف سو هيلعىلاعت هللا ىلصرع-خأ( و)هنعىلاعت هللا ى ةررعدمدعيضت سانلار ومأ

 ىلاعت هبا ىل_.ءناكو )هل ملاظ دو هو ىلعل ريب :زلاةراحعز تاما نسر اوه قرطوا

 ىلعوةيفص ىتعنباوهو هدحأ ال فيك لاقف هنأ ىلعل لاقفك حضي امهم لك واموبامهآر م-وهيلع

 هلشنآو هلت اهنيس ل ااهال لاو ىنيدىلءوىتااخنبا وهوه الميك لاةنهبحتأرب رلللاقنىند

 هللالوسر نمت عمسأهّلاكتدانل اقوه: ءىلاعت هللا ىضر ىلع هلزرمف لتقل ملا مونناكأ ٠ اعملاط

 املقدن عفرصن أود سنن كك منلاقملاطىتنأوؤئات اهةتسلن :اهلوقل_توهيلعىلاعت شا ىلص

 هيريخأام(و)نوخر ثلا لصن اي هسأر قاوم هةفمانوهوز ومرح نبا هيلع جرن عاملا ىداون ناك
 هللا ىذرةكئاعىنعي (هجاو زأ ضب ىلعرأو ل بالك حابن) تاميغملا نم سو هيلع ىلا عت هللا ىلص

 ىفءاملايةةيرقو عضوموأام مساةدحو موةحوةفمةزمهوةنك اسواووةلمهمءا وهوا مح ىلاعت
 ءاحا مغدبأو#اهسيفلو ب ةيمهضعبودقعلا ىفهررد+بعنبالاقةرصبلاىلا ةنيدملا نمسهاذلا ب رط

 جراو ا نمرعاشلالاةلوالا) وهشملاوو اولادي دو

 ىوجتلادوسالا ل-.ةوناح

 لاحدلا جورخ اهرخآو
 0 ىمشت ىذلاو

 لاتثمءءلةىفودحأت وب

 نابثعتلةق تح نمةبح

 هكردأن الاحدلا عمتالا

 ىف هءنماهكرد.ل ناو
 ىلقسلا ه بج رخأ هربق

 ال نتفلان ا 9 امواحا

 يك (ايحرمع مادامر هيد

 بايدسوهفقيبلاهاور
 ةفيذ> هرريخأ أي ةنتفلا

 (ىل_هارببزلا ةبراحمو)
 لئثالدف ىيبلاهاو راك
 ىلصهناقرط نمةونثلا

 ريخأ لسو هيلع ىلاعت هللا

 وهو ىلعارببزلاةيراح<
 موب ىلعهيهرك ذو هللا ظ
 دقلهللاو ىلب لاق للا
 هنم هدعم سل _:همست

 لو ه.لعملاعت هّننا ىبص

 أل هللاو ن"الا هترك ذم
 قش عجرف كلةانأ

 ص رعقايك | رفوغصلا

 لابةفهشاد_ءعهئادل

 - ىل-عىفرك ذ

 هللالو_سر ن_ههتءمس

 و هيل عىل اعت هللا ىلص
 تنأو هنلتاعتل لوق

 اءاهغبا هللاقف هلملاظ
 سائلا نيب عاصل تح

 تفلح د ةلاةئّئل:اقملال

 ىقتءالاقهلتانأالزا
 ىت> فقول _هالغ

 5 صل املف لعففمجندب

 نسكن ونون مد وه واهحامب ملسوهيلعيل : هللا ىلص هريخأو ىأ (هجا و زأ ضعد ىلعبأ وحلا بالك حام و)سهذ مالا ف اتخا

 ترا م ىلعني» حاصل ثهح ثهجونالةشئاءهتازنةكمو:رصبلا نبي عطوم نيتحوتفم ةزمه م لمه« بأر حلاو ه>اود أ ةدحوخ



 ع
 ؟ ىل:ق)ا.معىللامثهّشلا ىذرةشئاعىهو جاوزالا ضءبلوحىأ(اهوح لدي هناو) لجل ةهقو تناكفاقائاردقت ل
 رازملا» 1 رالملا ىلا ىأ (تداكأمد »دود: :هو) ةعاحاىلا ار از ةريثك ةخ<سن ىو اعل نس هدا“ نمودذ مون ل: ةل.ةنيلودقملا نم

 هكوءاملا عشب 7 (تحبنف)سأمعع مانع حاد 2 سو

 - ذو( يسيل لاهلك

 0 ظفاب قييبلااذكودجأ

 ةعوس ف وفا تأ
 تلاقف بالكل حابب
 ىناةعجارالا ىنظأام

 ىلص هللا ل وسر تعمبس

 لاقل وهياعىلاعتدَللا
 اهيلع عشت نك-ةءأانل

 لعل عجرتبأو4ابالك
 نيب كب حلصن ناهنلأ
 وهو(اراعنا وز سانلا

 ةدعلاول-:2:) رمان نيا

 ناخ.كااهاور(ةيغانلا
 ىناالاو مل-_بماظقل و

 لو هيا عىلا «تهللا ىله
 داك فاخر اعل
 قالت دارإو لفات
 | راعىأ(هلثتف) زال

 ىأ (ةيواعم راحصأ)
 ىذر ىلع هنفدو نقصد

 لاب سع قادوا
 نافل لاك ل طشدكو
 ةاغبلا مهاونكف ةنس

 كل

 درو2ةو هوكو ثيدحلا

 ناكساتلا ف اة+ءااذا

 دقوا عمد وسر

 هللا ذر ىلع عهناك

 ليوأاماوامهمع ىلاسع5
 ضصاعلا غ 3 9 0

 «هل-ةوهو ىلع ىغ ااا ناب

 نماههجونىأ(اهجور ,خدنع ةث أع ىلع) عضوملاكلذ بالك ىأ هرم

 نأو#!بالكت حبت ىتلا نمو * ةحاطورسزلا نمءىرملانأو
 هلبا لص هنالاهنعلاعتهشا ع 2 اا وعساولا ىداولا هانع ملص ن ادلب ءأامدعم ىو

 ةرئاسبأو كا بالك اهحبتت نك 5 آلاققهعم٠ نة دحش واس دمك :عوأس !اسانيوت ناك عشو هيلع لابعت

 نعتاأسفهالك اهتحس ناك !اكلذيَت رمالو للا ةعقو ىف ثئاعتناكةةستك ىفقرشلا ىلا

 ءااضنأبأ أوو تاق لل كامو ها عود رلاب تمهف ناوي امل ل ةق ناك 0

 اهتلض تيد ماا ا مئاضبأليقوة امة ما ىهلسهيؤت ا 25 فاطلابف الذم

 ظ5 أ ,الهفالخ حرحصلاو مجعملا ىفاكهبن عت دحا11-_سوءيلعملا عت هللا ىلص هئاسن عم تناك

 1 بأو4 ا ىأ هنا ليق وسدتلاو تاكس !!توصاهرسكو نوذلا م ذدحامتل اود ا

 ا اهل اقو لاعت لطتعو لاس ءوق ل - ةقدنزو فاننا ةاوالوك اما هلاقك افون تلكتنب
 هتغشاع هللا ىذررعبزلا ثيدحة متت 0 نموهو سامع نبا نعرازبلا اور ميد تي دحو هوّتاميقلا

 هيلعىلاعت هللا ىبصريخأ( 9 له | ةعقوىف قفتاام قت اف ىلع نسب وهن دب حاصملهعمتمهذهشن اعنال

 (وجنتو)افلأنيثالئوكلا وناك لق (ةريثك ىلةق) اهعمناك نم( آو > ل2 ههنا ] ثدب دحل ا اذهىفلسو

 اهحو )00 ع احنلامدعتب راتىأ(تداك امدعت إى مل ىأ

 4 معى اعت هللا ىلص هنا س اعنا ن ,عقودبد عقرط نهىورر اك حي ردك ثددحلا اذهو(ةرصبلاىلا

 هدولار شرم م ؟بزالاوبأو راي سا ال ناس 0 اسنللاق دو

 انها تاكو هنن دال ر ناعتع لقتال الم رهن( ام ناك قاوم - اك ادن

 5 مىذر ريغ نمنامةعولتةهيلاز را<اواياعسانلا عدأمق ماعلا كلذ فتاح احنمن مولات ب

 ىلع م,تث-واهنعىلاعث هللا 901107 قيانلا ظرغدع_شاو مملغتو مد 2 اهندعلا ى

 را تعم ن>:ذ ترسا 50 ينازل شام ا. اجأو مار ادا ١ و وفهم لا

 بيحنلا ماع ماعلا كلذ 0 اهمأ| 6-5 ور كسع هك لاق 0

 ام( د)ناكامن يك نا تواع ةسانلانب قناع ودان را الاف ودي اعلا ع

 ء خا لا ةٌدفلا لَم )روش لا نادعل ارم سان از اعنا) تا بغملا نع سو 4- اعىلا ء) هلل ىلص هن ريخأ

 ةئغلا كة قمرا عل سو هيل عدلا ىلص ىن ل١ لاق سم ظفاو مامالا ىلع قحريسغب جيو و وهو عدلا

 ةغيلذلا نا ىف عرصوهو نيغص» ىلع هوهناكو ضو ا«منادجأ لتقف *ررانلا ف هَ ”انو ىو ر وةيغام ||

 عمقيمس نبا ناك سانلا فا تخااذا ثردح اكد اهتجا ىف ٌىطخ ةيواعمنا وهنعهللا ىذر ىلءوه قدك

 ههجوهللام را ءلعن او موهيهللا نيد: ىذلاوهاذ هو ىلع عمن اكهنعهّنلا ىذرراعوه هس ناو قحلا

 ليقلا عدف ْى طع دبة هنعهللا ىكرهن داعمو نامت ابن مدع ءىف صمد متو ىلا ىلع

 نءهلةةأالاقفهراكن الالا «دحملا!راعشي دح ةيواعملوأت ٠ دوو لالضلاالا ق4 ادءداذا ةلاقلاو

 اله ةعدللا ىذرةزج ل دق لسوهي ءاعهللا ىلص هبا لوسرف هلوقهغلب ؛ا1ههجوهللامإ رك ىلءلاقاذإوهح رخأ

 ةيدامعلا نبا هل ةةنسنيءمس نياوهو نيفصد راس علد ةوىلاعت هبا هجر ةيحد نما هل ةن[كد- >الودرخأ

 مده: ثيدح ىف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص(لاتو) هنعىلاعتهللا ىذر ىلعءنفدوءزج نب اهسأرزتحاو | ىلا ىدأ اس ىلع هل
فا ل هايج 15392 ا ةقفسلا جثيح

جل فاك 1 فاح لل 12 داظ 
1 دل ! ا دال دم لالالالا 

 ا... 

 ديعل) هرج لو اق سو هياعىلاعت هللا لص ىنلا ناهنممزلي هناههج و هللا مرك ىلع نع ل ةثامهناوجة هل-5

 مهتعرذعلا باغ منهرهاظن عهفرمصن لقنوأ لقعن مرهاظل د ادرالاةراشالاز را ىلا ةرامعلا ةقمقح ن ,ءلدعن الهنالل_ صاك او هع

 مالا اوةالصلا هيلع ىنلا ىأ(لاقو)ةفئاطلا ضد هناك ةءااطلاالةزوادت ااةدرالةيغابلاهار ااذا اوألطخأ وأو ود محام منا



 املظءلثقبةرخ *الاىف كالهو ثم ىأ(كدم سانا ليو ربب زل نب هللادبعلا)

 نمثل ل يووُك:هسانال لي و) ملسوهياعهللا ل_ص هيالضفن مامد برشا ل( ريبزلا نب هللا دعل )
 ءاطع أو م>ىا ل وهيلع هللا لص ناكو كالحلاماعدلل نوكتو فسأتلاورمدحتللانهلب وو( سانلا
 كلذ هللاقفمذ لاقف آب رش لعل لوم ياعهللا ىلص هالاق عج راملف ىربال ل_<ىفهقرا ه!لاقوهمد
 ةوقلانم.دنعامن انو هرب سانلا ناكو راك ل|سوهياعىلا هت هللا ىل ص هرالضفةراهط ىلع هءلدتساو
 ار رح ىلا ىل ناك ن منال س انلا نمل وو سذحلا سانلا نمدارملاو مدلا كلذ نمةب_فكمةأر او
 ىتح هنعملاءت هلا ىذر كلذ هل ءةوو ىذأ س انل !نملانب وهداسحو هؤاد_عأر دكت هيل عل 7املا ىلع
 (لاقو) «مدقارأ ىتحمدلا كلذ قرب لذ وهما عىل ات هللا ىلص هب ريخأماناودعواملظهنباو وهلتق

 (نامزق) ق(ىف) ناخيشلا هاور ميحص ثردحىف تاسيغملا نعدر ابخأ ىف ل وهياع ىلاعت هللا ىلص
 ناكو قفانمهنكءلاعا> ثناكوراصنالا ٌصءبل يلو موهو ممو ةنك اسةمجعم ىاز و ةمومضم فاق
 ىلبأو (نيملسملاعمىلب أد قو) هلوقب هيلا راشأ كم ونعىلاعت هللا ىذرةءاحصلا بأ اديدشالا"ة لاق
 انح.الب ىلب ألاقي و رمتخا ىنعع ىلبأنم ساس ل عذةر وصةمفلأو مالو ةنك اسةدحو هوةزوط ا حّتشب
 دقو هتللاصلاخنك.1كلذناالاهمادقاوهةعاجش نانأ ىأ ةيلاحل < اوداحأو هلاتةىفريصاذا ب رحنا ىف
 نمسانلاسجءف( راثلا ل_هأن مهنا هيفلاقف) هلاح ىلع _سوهيلعملاعت هللا ىلد هلوسر هللا عاطأ
 نطومىأ ىف ةءاورلا تفاتخاو هتنخث أو هيف ةحارحلا تريسك ال( ه سفن لت قغإل .هدّتلاهرهظاف كلذ
 ةرب رهىنأ نعد نيخي#كلاهداورل هددك ىلءقاقتالا دعب ثيدحلا اذه مل_.و هيا ءىلاعت هلل اىلكلاا#

 برقا رييخ نم فرح ملم حسي ىف عقاولا نمنح ناورب ل يقونيةح ل يقو دحأب كلذ ناك هنا ليف
 لاقفالج ر ىأرهتاو زغ ضءب ىف !سو هيا ءىلاعت هللا ىلص هناف تددعت ةصقلا نا ل يقوأط خا جباهمسر
 ىلا عت هللا بصل ةريشثك تاحارح نخ؛أى>لاتقلادشأ مهعم ل: اقاولتاةاملفرانل | لهأ نمهنأ
 لءجهنا ليقف هسفن لق هتاحارح ملأ هياعد تش |املف بانرب سانلا صعد داكفرانلا لهأ ن مهنا سو هيلع
 قو رععطق ل قو هسفنةيرختامهسهتنانك نمجب رخأ ل قو تام ى> هيا عىل ءاكتو هيث نيب هقوس
 رحاقلا لجرلاب نيدلار صني هللا نا ل اف هتلاقي دصت كل ذب سو هياعىلاعت هللا ىل ىبنل اريخأ هدب

 هناوأ قةانمهناهنم_ءدقوأل ماك نموثم ىأن «ؤمالا ة: لا لخدبال هنا ساما! ىف ىدا يار داممرع وأ[

 عج و فوعنب نجرلا دمع لوقو لالب ليقو هنعىلاعت هللا ىذر رع هنا للي ةىدانملاو هنومليبةظئرا
 هناىلا ةراشاهيفو ىدان نمددعتو هريسغو هل مات نم كلذ لك عقو هنأب وأةصقلادد_ءئيتاناو رلانيب
 ىلل_صتماهضعب قرط نم ىويبلاوىفاريطلا ىور( و)هيلعلاكتالاالاو لمعلا رهاظارظنلا ىتبنيال
 ١ وناك ةباحصلا نم(ةعاج)ىق>(ىلاق) ملسو هيلعىلاعت هللا ىلص هنأ عطقنماهضعب هل سرماهضعتو

 هربدقت فوذح مرمخأ دتبمك رخآ ( رانلا ىفاتومك رخ آب دنج نب ةرمسو هغيذحوةربرهوبأ مهم )هدنع
 امأو توئلعاف ع رخ آوأر دصملابوأ رباب قاعةمر ور حئاوراحلاو قاطملوعقمانوكرانلا ىفانومتومي
 دارملا نال رونو اماهباهيقز ال. قاذلو دارعسدلفىلهت>اناوهرمخ ف رظلاو زبيعانو موأدتبم هنوك
 هراصأةرمسنا نير يسب نعىور ركاسع | نال منهج ران ل خدي هناالهبتو باقي رحايندلا ىف قرتخي هنأ
 افدياهيلع سا< و نخسءام مظعر دق هلواعناكف هنءاوثفدمالد رب هبحاص ب دصت ضرمعو هو زازك

 ىقراثلا ل خدي نابهرهاظىلعهنا لمت و لق ىنب رحفتامهنا ل دقو فرت >افهيف طقفهراخت نم
 ناكف) هاوقب ف:صملاريثهيلاولوالاهريغو ىطوملاهححص ىذلاو هنمردصرمالج رخم م ةرخ” الا
 هللا ىل_صلاةنيذلاهئاقفر نم( ضعبلا نعاس مدا كلذ هقحىف لق نم ض»د نا( مهضعن ا

 قىأ(سانلانمكلل؛دو) 17 1
 هرصاحدةلفاسندلا

 ىو ةكمب جاجحلا

 مدهف ىونجنملابش بلا
 ىأ(لاقو) ىناشلاهنكر

 مالسصلاه-لعىسنلا

 هأو رامىل-ءمال_لاو

 (نامزقف) ناخيشلا'
 ذب وهو هفق-> ىفىأ '

 ىازلا نوك_سو فاقلا

 ند لح رىاح اهركذ

 الامن لمة نم_ةفانملا

 عمىلب دقو ) اديدُت

 3 زمحلا عاقب ) نيملسملا

 تنانأةيلاحةلماللاو

 رمغل هب را#و همعادش

 هيلع هلوقىلل-هلدبهللأ

 نمهنا) مال-لاوةالصلا
 هسنن لتقف( راثلا لهأ

 هرك ذاك ريسخ ىفىأ

 ا ىراخبلا
 ىوونلاهرقأو فنصملا
 بيطاملاو نينح ىف لسمو

 ىووتلاهرقأو |

 ةهدلفم صاخشالال علو

 همضقىف 5 8 لك

 ه-لعىنللىأ (لاقو)

 ىف) مال_لاو:الصلا
 قىأ (م-يق ةعاج

 م-ملج نمةعاج ىح
 نيةرم_سوعرب رهونأ)

 رخآ ةفيدحو بدنج

 هنأال ايئدلار انف هتوم

 : 0 1 1 1 ا 9 ا ا و 2 0 ا ل اح سس ع سل سم سس

 نعىأ(ضعبنعلم_س)ةعاسملا كلت ىأ(مهضعب ناكف) ماهباودي ر وتو أ ماهباو هواتوم هل ماعفىتأ سام ىلع ىحندلا مهونأك
 انك لافوج رفهتوصتو هناسيحح هرب اذافةرمسن عيباأسةرب رهابأ ثييةل اذا ىبضلا مكحنبانع ىوجبلا»او رايك هناسعو هنايح



 ىقيبللهءاور فوهريغو ىرتغ قدوة نام انمتاخرأن !اقاتومكرخآ - موه. ةىلاعت هللا ىددثلا لو سراة ثا ةرمكد
 ةرمسل _.قهنعىلاعتهّنلا ىضرةرب رهورأ تام مث هيلع مع وقعصرع ما *+؛نادحأدار أ اذان اكو هنع

 اهبأفدتساىأ 1(راغ :لايىلطصاف) هلقعىف لوخو هندي فلا هءاصأ ىأ ااهمقءارلارمس ترحل زم 2 1 ا
 ردعب مأك 5 ديداك ؛الديدشدرب وأ ةدوربلا ن مءادوهزازك هباصأت ةراجس ل اني رعس نبا نعرك اس عنبا حمر تالا

 قييبلا» اودامهقئاوبو وفرت >افهن طقسنا ثدلب لذ ةأقد.فا 5 اهراخمي !|لصب ناكف ذأ 0 و ا الخفميل طع

 هنأب قل جحش ىكدلا ب رغأدقو لسومياعىلاعتهللا ىلصدتلال اوسرلوةلاةيدصت قدر 4 |ىف تامدنا ملاك رج

 هناسماناب ىجن مئاري_ةك الخ هنريضخداب زنءاوداب رلتق ر انلادروبهنا لمح ولاق ماهم رد ةرخ "الاى راخ الخد

 هللاديعلاةهلهأو مالسالا < ثد د2 فود هتلادبعلاةهلهأو مالسالا بي ثيدحلا قودصةنامالا مانعة رمسناكنيريسن ا نع_06 مانع ١54 ىقييملا ثيدح ةداه-ثد

 000000000 2 ا ا دي تو هل

 هتريخأ اذافةرمسن ءىناأسةريرهابأ تيقلاذا تنك ىضلا مكح نبا لاةرمام موق مل_سوهع اهنام وك انكم

 ىقانومو د1 1 ا كانو هع ا 3 .اعىلا ءن هللا ىلص هللا

 ناكف) هلعق تام ىت> هيلع ىدعل :ةرمستاس هلل .ةاذا ناكو هريغو ىريغ قسد 0 قيقعدعي هاوجر باسو

 ءاحك(فرخو) ةخوخم_ثلالاز 56 رس رعت تدرك ىلا كسر رخال مقر 10 هللا ىلص هللالوسرلوق

 تادبافىل:صأ ل دأ (ىلطصاف) ريكلا نمريغتو هل قعد 5 ىأذر و ريخملا هيف و هيلعىلاعت

 نءهقعصوه :ءهلهأ ل فغت(ابيققرتحاف) ه|تدقوأرانب ىأ(رانلا) ىقدتئاداصلاة:رواهءاطءاتلا || اذهنا قالو ىبتنا

 هدارتنع ءاطغلا ملف شك : لو هعوقو لق لو هيلع ىلا_عت هللا ىلص لوسرلا هر ربخأ امة لع ءفةكر 42| ىدتعام ثيد#ا

 ا د11 را وديلع لات تاس دتالوأ ةنبئار ماو فوأملا ىلعا ومولد لالا لاراب هنا متراناا ىف هلوخد

 ىلةء.مللب ؛قرحةرمسنادحأر كذ.ملو ف.صدملاريغن ءالوق مربل ركذام نال دق 5 مهلا كلا نموهو امنا ر هاذا ليام

 ةنيفسأر شد ىن د ةوىلادك هناب لوةلا ىلءةاطرا ىنأ ماوأو اطرا نب رمددالا قرحة ادصلا نمادحأنا قهقارتحان او ءادتنأ

 نياد اورُثدد > ىف سوهيلعىلاعتهّنلا لص (لآقو) ناهربلا هلاقأك مل_توهياعىلاعت هللا لص هالوم تلحس نوكي ايندلا

 دوه-كملاىاحصلاى راصنالار ماع لأن يا (ةلظنحيف) لاقهناةداتق نير عن ماعز ءقدسا | ىةعلا ىفاهنعهصالخ

 ناكو د [دهدتس ال هتلجق 1 الملا نال كل ذب ىهنل_بغلا نملوعءقم ىنهغ لع( ىلد .سغلا]إ تبندعوقو رب دعب ىلع

 ىذلا بها رلا رماعىبأ نية ظ:-وهو ىثيللا سوأ نيداد ثول: لي ةوبرح نب نايس .ونأ هلةةقايدح ||| وسهقالاو اهةحتسس
 2ك ءالملا سوهيلعىلا_عتهللاىلصهللالوسد ىأر ؟ ومالا لدول هت هللا ىلصهّننال وسر همت ه_جردةدانزسج وم

 حيدقلا فلج رلك جو أر الاقي , هناوهمجو زو هنأرعا ىو( جو نادال ويوخالا سوادا ايف 2-0

 طا ناملع مسوه- ءاعىلاعت هللا ىل_كدهناف هلاحن ءىأ(هنع) قرغللةجوز لاقيدقو دايز سأ اور وضح مك

 دحايشلذناكو ل.غبالديهشااو(هل هت ةكسالما تيأرفاف) ءاوقبهيلارا اتاري غا باع علطبالا 0 ماو
 داهجلاةبحمىأ (لاحا هلجعأ) هتآرمأ عاسج نم 0 .:ج) دحال هب ن م(جرخ) هنا مح ااةفاهولاف) ىل_علدي 2-0
 تادك كف ةكيسم
 نكن ْه مضن(ل.غلا نع) مشو هيلعىلاعت هنا لص هللالوسرن قوحللاو 0: 0 7 ْ

 0 لدسفس نارنع ىأ

 هتبانح لقغقر مج سا هنأ قومم .الواذهامهدنعوروض>قاهر ؟مناكاع روامولعفبايضارنأك هنا فرعم

 ' تك لا خبا سوأ نعى ويماا ثب نم لعأ ىلاعت هللاو مل ةةاموأدذ- هني عملا ناك ءاضحالورانلا هنخأ نورمان

 تنك لاقف ىاي املا نعةروذعانأت لأ فةروذك ىلأن ع قلاية زم لع يصدق اذاو رمش نع ىلاأسةرو د ىلأ ىلعتهدق

 هر وهوبأت افرانلا فا ,«ةيرخ [لاغتلنو باع عت هللا ىلص ىنلاءاخ مال كاوةالدل هيلع :ا|تدبىفةربرهوت أوةرمسوانأ

 ينلاعأ(لاتو) لاا ءأىلاءتهنلاولاهتلا فهّتضراعم نمسا ل لكشالان ءولذيالفةرمس مث ةروذعودأ مثهنعىلاعت هلل ىضر

 ماع أن ياىأ (ةلظنحفف) لاقل سوهيل عىلاعت هللا ىلص هنأ ةد اة نب رع نب مداعن ءىد>»- _تانياو هاوراك مالسااوةال_دل هيله

 يي ةدعب ىأ ( هلسغت ةكئالملات ارفاق ) هنوم لبق هلاح ٠ نعىأ(هنعهنجو زاولسإ) ةكئالملالوسغ«ىأ( ليسغل ا)ىراصنالا

 ةليالا كلتاهبىنثب ادق ناكو ةعيملا عمسو هسأر ىشد حتا سغنبح( امن> حج رخ هنا تلا ةؤ اهولأسف١ )ل غب الديهشلا نأ عم مدخاب

 لاسم زلة 5 ةراسمولاتقلا كاهن داكن وج ارفف ةلاضاتعاو)



 ىذمرثاوذجأءاور( شب رقى ةثاللا) ماللاوةالصلا هياء ىنلا ىل(لافوءامرطٌي هسأراندجوو) ىردخما ىأ (ديعسوبأ لاق)

 هدعب عقاوأل ىباطملاب غلا نعارابخانوكيفةعد رالاءافا امهو شن رقنمةفئاطىفاهقاقحتسا ىلءةفال#انأ هىدارملا لعاو

 لازب ناو )هب واعمنءىراسخبا اهاوراك مل_بوهيلعىلاعت هللا ىلص هاوقءانمدقام دي, وبابلالاىل وأىلءىذالئكنابلا اذه ىف

 اك ناكفمه ريغىلاممعرمالا لقتنا ننام ىلعنيدلا مأاوميةيوملاذاف ىءب(نيدلااوماقأام سي رقىف) ةفالخمارمأىأ(رمالا اذه
 نمزيف عاجالادةعناىوونلا لاق ىةعلا قوايندلا فىأ هج و ىلع هلل همك الاد_>أم_نيداعنالو هءاورىف ىراخكلاداز مهريخأ

 هيلعىدنلا ىأ(لاقو)ةءدبلا ل هأن مهيففلاخنءةريعالو مهريغلزو السب رقبةصتخم فال ا نا ىلءمهذعد نم ةباصقإا

 (ريبموباذك )نزاوهنم 1 لي قونأو هرسك ف عتفب( ف5 ىف) 0 ويسىأ(نوكي) مال او ءالصلا

 كالهم ىأر سكة مضت ب ك0 ع : : : -

 ذوحتأم كله رابآ ردم ||| تلاق هناوداقو تقولاثلاذ هيوفيق ل وميلعىلاعتدللا كصدعنمر وضح: نع اني ناتو هلا
 كالا فطر انما ىوتل يللا كلن قهتج ورب ىثبا ناكو لف جوخ انو د عمس | هلغهسأر شى دحات اسف امدح نإك

 0 ثيغا ما ىقامر ا لةكئالملا ليتر أنم(ءام رو لتق ال ةل ظن سأ رىأ(ه-أ 1 كو قا دوف هنو نوادر هقذدتدقوىردخل نسناس لق) قنا لس نيلاتفيلج

 جاجمامهوأرسن) | ايل م اتم اوس لما رعملا فدي وشلاو مالباقحلمخنلا ضءب و عقواماذهو
 تاو ] (ناوخا و | تلال لاستمرار راعلا ماو حا ير
 ا.هد_-!نازإرإ || عمهينذا هيثنكتاموهوىزهرتلاودجأ ءاور ثيدح ىف ل سوهيلع ىلاعت هللا لص هللا وسر( لاقو)

 وشو نبي | ضنا ولن يش قون تروا وانا كسول ءاملا تغب وهو جاجسملا ]| دل تان انكي حد ادرغاذه ناكولو( شد رق ةقالخلا)تاميغملا عبي راب ا
 نا اودع ىفأ أ راما هذ امن رقف)ةفالخا ىدعب( رعالا دخل رب نأ )ىراخبل اءاوررخ 1ثيدحف( و) رسابعلا
 باذكلا ةطاذعلا ىلاعت هيأ مهريغاو ريغاذاوةرهاظلا دل رئاعشومطاو مالسإلاةنوشاوح او ا ( نيدلا

 اليف يتلا وه والاول | لحما جاتحت هرب اغتنم تاياور هيفو سو هيلعلاعت هللا ىلص هللا لوسر لاك عقودقو مه: ءكلملاعرتو
 آت دءامسأ كرر || ىلا عت هللا لص هللالوسر (لاقو) سي رقب ةصتخم ةفال_لا نا ىلع دقعنمعاجالاو مهتماماةدمىأ قف شوش مر شنو ىنإ | هددصمةيفرطامو ةغيلخر ع ىن:امريفىضعىت> ةياور فوللملاوةماسلا وماني وط ل ولط

 رشا 0 ركوب (فيةثىف) لهو هيلعيلاعت هللا ىلص دعب دج وبىأ (نوكي) ىهبلاو ل مهاور ثيدح ف لسوهيلعأ
 ٌةهفاشمتلاناناءريغو ممتكوىلاعتلاةك الم اوهف 1 اوملان مح ريغب لاقل 1 رثك كل همكأ( ربمو باذك )ةفورعمةليبق
 لوب انثدح جاجحلل نب(حاجحلا) امهب ث يدا ىفدارملاناءاملعلا ىأر ىأ ىأرلا نم( ههوأ رف) نيكل اهىأاروناموق

 ةنلقلاتغتدّنالصدرا || للاىغ رءاهسأ ثم دح ىةتاميغملا نه مل_وهياعىلاعت هللا ىل ههيريخأ ا اذهو ىنقثلا سو
 ماذكر يناسب امأومانيأرد_ةفباذكللا ماري هواباذك فيقث فنا حاجحلل تلاذاهنا ملم ىتي رط نماهنع ىلاعت
 دقف باذكلامافارعسمو ناس> نب ماشهلاقو جاجح لاو هريبملا نا ىلعءاملعلا عجأ هللا هر ىو ولا لاقوداب االاكلاخ أ الدريبملا
 الو يبلانا فانا قف 2ع نب ري نيدوعسمنب ىقمااديمعىفأ نب( راتغا) وهباذكلا(و)اغلأ نب رشعو ةئام للة هنأ

 7 5 * د0 و م

 ناس> ني ماثهىلاهدنس ركذمجاجحاريبملاوراتلا ب اذكلا لاي وهعماحيف ىذمرتلالاووءاياالا كلاخأ ( ث اغش - م

 دقف بانكلا ىحوءانأ لي ربجنا معز ثيحباذكلاو عفراتطاامأو ىهتن الأن رشعوةثامغا فاريص جاجا ل:ةاماوصحا لاق
 تركذف غيلاىلاتب وهافىمركاااذهنمّلب ربج ماقدقو تاخدلاةفامورراتحلا ىلعتلخدلاودادتنبةعافر نءقيبلاهاور
 ردغلاءاول ل عفر لت مثههد ىلءالجر لجرلا نلاذال او لو هيا هى اعتهللا ىلص ىننلان ا ىعازنملا تلا نب ورع هيث دسح اسئيقح
 نب حاج اريبلابوديبع أن بارا باذكلايدارملاناىلءءاملعلا قغتاو لمح رشف ىوونلا لاق هنعتففكف ةمايقلاموب
 ناكوايةيشراص مئايدب زراص مئايجراخناك ةينادكلا سني هءلاو ناسك همةلوةفوكللا ىلع ايلاورا: لان اكو ىهتنا شسوي
 لق ىف ناك نملك لتقو هل -ةفنيسح ا لامةلداي زنا ىلاركسعب رتشالا نبال سر أن اكو هنمأربيدهو ةيغنحلا نيد ىلاو عدي
 رمضي ور ارهظي ناكف هيدلةرامالا يصدق حلا هيل سول اؤهيلا سانل هوجو فرص كلذ ىف هضرغناكو هياعردقن ني سحلأ
 هلةقوراتخغا لئاقربب لا نب هللا دبع ةهج نمةرصبلا ربل نب بع م ىلو انو رشلا



 ةحيضةخن قو(ناو)
 ةد(ةمل هسسم] ن أب و

 رمسك مث نييسلا حشفو ميلا
 0 :(هفاور عنز مزللا

 2 اهيىأفاقلا

 ال: هكابي وأ لثقم
 ىف برحنب ىشحو هلم

 ىلأ نهزةدرلا لهأ لاّدك
 طفلي ناحل اهاووركمي
 ٌكنرقةعيل تيلوننلو
 ىأ (ةمطافناو) هللا
 (هلهألوأ)ءا ارهزلاهتني

 ةخس ىف كهتنب لهأ ىأ

 اوى (هانرح)
 حيفعاا ىقهيلاالوصوو

 ةوردع نءىرب لا نع

 ةمطاف تثكم ةثئاعزع
 ىل اعت هللا ىلد هتاؤودعد

 رهشأ ةمس سوه 6

 اا

 |١ ادهرات تاودراملان مدع ل :هربلو مالا هيب ءىنلا ارح ف لسأ هونأو شو هرم هنو فل هيرامع

 ْ ذودتسأ 4.21 :2ا ناد وريم 7 ءاحدمرهظد نأكو هد .:ايمالسلاوةالصلا هياعل» ريحا معرب نأك

 | نمار 0 زيعالا ع ماطو نوريثك سان هيلع عمت جاو ع.شئلار عظأوةفوك ا ىلع

 : لاضوهف ليث ارم اىنبتوداث هن هات ع رك هلوهيا| وب هنأ م ءزب و نهك-:: ناك و هرعأ مظءو هلق

 || ةماي_هناو) م هرهشأ اجلا رعأوربب زلا نب بعص هءإ 3 ىتح دما ذ ىلعرمّساو لد
 : ىذلاع .هعل| ثد 41 ىقدروامتاميغملا ن دار سا ممول اس هرقعل

 : م ةيهللاناوباذكلااةءا مرو عظنمامّمع هللا ىذر سابع نيا نع نا>.كدااهاور

 وبأهنبتك ةق هم ىبنم ل جروهو مايك حد ك1 + وهواهدتقن ةماعا ا !|ةعمصد

 ٍ دوومدق ا ا و لو ةب حولا هينأي هنا معزوةومنا | ىعدا ما

 ا هدعب ىلرمالا لع> ول ]اقول :اقيلموعموهو لسو هيل ءىلا عت هللا ىلصهللا لوسر ىلع ةنيدملا ةقينحىن

 ْ ع.جرف هلامتيطعأامةيظشلا هذه ىنلأس ول لاق هلاقام بو هيلع ىلا عت هللا ىبصهللا لوسر غلق 5 هطعتنا

 1 هيلا بدك وهرمأ قهعمهكرش *أ سو هد اءىلا «ت هللا ىلص ىذذلا نا م عزودرا وذئتفافةذبعشب قرخمومهعم

 : ضرالا صن اذ ]ناو _ءممالا فتك رشأدق ىفناذد_ءباماهنلالوشرد ىلا هللا لوسر ةملم دسم ند

 5 لوسود تنم! سو هيل ءىلاعن هلا لصدتلا لو سر هيلا بتك- نودع ل م رعلو

 || ى-*افنم_ةثلل ة_,قاعلاوهدامع نمءاشب نماهثر وب هللضرالا نافذ د_ءبامأ ب اذك-ل| ةمامسمىلاهّللا
 نب ةءاجةقينح نب ا ا هبادالهرهظ أ هدنع نمابأ 6 باتكملا

 3 :عدللا ىذر امم هناك و هبطأ لاو دنع سانلا يهتوهنعملاعتهللاى هال

 ةلرشل رمالا ّك كك 38 ٌكحمالو ع-جرأ ل ةنب#

 لونالا جالا ىوه كاوه ه ه.>وىقهللاىلع تيذك

 كرعم فض رالا ىف كلامو * دع_دصمللءامسلاقاخ

 : ريك أهفساعو ج عج (_سوهيلعىلاعت هللا ىلصهننالوسر و ةونالوةمام. لان جربه سقت بقلب ناكو

 !| هرعلا راك ةمليدم ل دف هنعيلا عت هللا ىضر دولا نيدلاخ مهري هأا جهت عملاعتهللا ىذرركب وبأ هل

 م ناو.“ |ىفل عدس هلصأر علاو سان هيف هكراشوه:ءىلاعت هللا ىدره رع ل“ 1

 ريخآام(و) كربلو كذي ليلها ةتيمتام مئاهملا نمةميهسهناىل ةراشا هيففاهوكنو ةقانلار عك
 : (ةمطافن ا اهمعىلاعت هللا ى ذرةشئاعز ءناخيمشلاو ءاورام تايبغملا نمل سو هيل عىلاسعت هللا لص

 / نملوأ ىأ(هن)اتاأ“ىودو( (اقوك هل - هألوأ)ا و ا ل ,ءارهزلا

 ىشوم وبةئأم لق 05 ,رهشأ هين اعلق و رهش أ ةتسدعب ثنأف افكبلالهأن 7 مسوي .اعدللا ىلصهدعبت و

 1 الا قءاسنلا نمهثعن ىطغنملوأ ىهوديلا ممجداو توهتاعيلا عن هلل | ىل_ك 3 داني رعصأ

 3 | ا عاعنإ# تكتم د نوم ضرع هند ماع ىلاعت هللا ىل_صدهناثد نا لوأو

 تووىهنابالوأىفراستلاه: سوه _.1ءىلاعت هللا ل_صهنومدب «ب كلذ ن ةءاكلتسم تدق

 || هللا مرك ىل_ءا مقدتيقونالو تكحضفه عش هل- ا كف اذ_ههضرعف
 ندحجأ ىوروا ار #برق ةنسحل ا اهدلو ةمقىفل_.ةئامةدل-2ىفففاتءاوال_ءلدوجو

 وفك الو ىناتالفةضو.ةمىفاتلاقوانةكواهلابا.تسا ءاو تاستغااسهنا تقاس: ا ف ل.:>
 هضراعي هنأالاالمأت يملا لغنءةايملا ىفاوادغ نكي له هناوعا ميةغلل مالك هيفواهرعأ لثتماز دحأ
 ىطويسلاىل< اللا قواه صئاصخ نمهنامل_,ةواهلسغت نا س:عتنب ةمطاؤترمأ ا منأن مىو رام

 مإ قاهتلاقمثتا ف غاف هتبك_فال_سغىل ىبكسا ءانمأ اب تلاسةفةمطاف تضرعتااةةملسمأ نع
 0 م ا ا ا ا ا ا ا 2-2

 ىنايت



 ىدءباوءج رثالني+يشلا ث يذح ىفئنوكةسا مان مهفرعو مهفوخو هءاصصأ لسوء يلع ىلاعت هلل ىلصرذحوىأ (ةدرلاب رذناو)

 ىمأ نم لئابة دمعت ىت>و نيكرشملابىمأن ملثابق داي ىت>ةعاسلا موقال سم ثب د> فو ض ء.باور كضعب برضي اراغك
 ازا ةكملهاالا ررعلاةماعدتراركب دأةفالخىفةدرلاتعقوفناثوالا

 موهلاىفاتلاق مثل بة تعحطضاؤهتمد_ةفشارفلا دق تلاقفا تسل ابو امفدد لا ىنايث
 هناىزولا نبا لاقواهلسغب اهنفدف هترم اف ىل_ءىتأو ا هماكم تض_.ةذد >أ ىنذ_ثكمالف ةطو.بةم

 هللا ىل_دهناو اهتايصوص+ نم هلءاورماكهفالذ ىورامهضراعب هناالا ىناريطلا ءاور هنايدرو عوضو#

 نوكياموهدعب دنرب نو هبات لو هيلع هللاىل-صملءأىأ(ةدرلا رذئاو)هباهريخأ وهيل عىلاعت

 د_ضفو#هوركمرمابرابخارادنالاوه_:عىلاعت هللا ىذر ركب ىلأ هنالخ ىف كلذ عقودقو مهلا نم

 ةفالخءادتبادع كلذزاكو امهنعىلاعتهللاىذر رعنبا نعاضنأناخ.كاءاوراموهوريشتلا

 نمريةكدترا ل_سوهيلعىلاعتهللاىلص هنا لو برلاق::ا دعب هناف مايأ ةتسورهش أ ةعبس قيدصلا
 هنم ىءاتناد_عب مممعىلاعت هللا ىضر ركب ىلا, مهرعأ هلا نكست ني رحبلاو نيمرحلا للهأ الا سائلا
 ةثلاب كلاب اهصأ اور ثدحىفتاميغم ان« لسو هيلعىلاعت هللا لص هيريخأ ا( ودي دش ارومأ

 امناةوبنلاةفالخو حب ل_سوهسيلعىلاعت هللا ل_دهللالوسر ةفالخ ىأ (ةفالخلا نأ) هيفوا دسم
 ريسدتو ةفاللا لوح: ىأ(نوكست مث ةنس نوئالث دعب ) ىهو شب رقنمة:لاب كس نمل نوكست

 ةيةيقحلا ةفاللا(تناكفإ)اهطورشدوجو ريغ نمتلطتلاورهقلابةنطاس ىأاضوضع (اكدلم)

 فأن ب (ىلع ني نسحلا ةدع)اه ركذ ىتلا ةدملا تو لبوه يلع ىلاعت هللا ىلص هرمخأ اك ىأ( كلذك)

 هللا ىذر قيد _صلا ةفالخ تناك فويل عىلاعت هللاىبصهللالوسر ىلو «ةنيقسداو راك بلاط
 نامءةفال+واغصنو نينسرشعه:ءىلاعت هللا ىذررعةفالخورهشأ ةعبرأو نيتنس ةتعلداجت

 رهشأ ةعسو نيس عد رأهنعىلاعتهللا ىذر ىلع ةثالخواماراالا ةنشرش عى ا هنعىلاسعت هللا ىضر
 لاما س+ ورهشأ هتسو ني:سرئءرعولايل عستو رهشأ هن الثو ناتس ركب ىلأ ةقالخ ب رغما ىقوامانأو

 عيوبأل نسحلاةدعودملا محكفرهشأ ةثالثالا نينس سن ىلع وهلا شع ىنثاالا ةنسرشع ىنث|نامثعو

 ىدح |ةندىلوالا ىداج ف صن ىفةيواءملاهماس مث هترحهن «نبعب رأ ةنسربالاناضمرر ع ف

 كلملاو ىلاءت هللا هجرى ذصملا رك ذاك نوثالثلا ّمتامفاعاناو اة صنورهشأةعبستناك هتدخئمعد راو
 عجن يعلا مد ضو ضء لا ءنوكي مث ىورو هغلابم ةغيص دل ههملا نيعلا حتي ضوضعلاو ملا مضد

 هللالوسر ةفيلخلاةءوني_:موااريمأة قيا#لاو ناطاسلا كلملاو ثدبلارب لاو هواهرسكي ضع
 هللاىل_صدوادريسغل هامل لاةيالو نعمل لا رباب مايقلا ىفهفلخهنالإ_وهياعىلاعتهللا ىلص

 هللا ىذرةديمعىلأن عرازبلا ءاور ثيد> ىف مل_فوه-لعملاعت هللا ىل_ص(لاوو) ل_سوه_ءاعملاعت

 مال_ىسالا نيدهيدارأ (رمالا اذ-هنا) هنعىلاعت هللا ىذر لج نيذاعمنعقيءااوه_:عىلاعت

 نمزرب ورهظ ىنع؛ةروصةمفلابوأهرمأ ل وأ ىف أد: باىأهرخآ ىفةزمهب(أدن)ةيدمحلا ةعب رشلارعأو

 ًاديىأض فال عزنبوأةيااحلا ىلع بصنلا (ةجروةو.:)انهلوالارهاظلاو جرا ىلا مدعلا نوك
 ةيلهاجارومأو رفكلاولالضلا نممهذاقن ا نيملاءللهتجر و بوه«يلءىلاعت هللا لص هنوبتب

 ءافلا نمز ى(ةفالخوةجر )هد_عب(نوك مث) إ_توه ا عىل اعت هللا ىل_ص هيأمح ىناد_هو

 هللا ىل_صه*؟رناف ةذال ا ىلءاهقمل انهاهمدقو ةومثل !نمتأكناهمالالوأ ةجرلاوخآو نيدشارلا

 ل 2 >0 ا ١-111114-2

 م-هرمأ هللا قك و نب رحبلاوةثيدملاو
 ماقم بدحاصقيدصلاب

 ىو (ناو) قيقحتلا
 (ةفال- )نابوةخسن

 ة-يقحللا ةيقيتحلا ىأ
 مث ةنسنوُثال هد -عب)
 ريسصت ىأ )ن وك

 ىأ (اكمام) ةفاللا
 ىو ردقفةيلغلا,ةنطلس
 ىلع وأو ىذمرتااودجأ

 ةنيق_-نءنابح نباو
 قىدعب ةفالالا ظفلب

 كلهم ةنسنوثالث ىمأ
 ىأ(تناك-ف)كلذدعب

 ىأ (كلذك )ةفالخلا
 نسما ةدع) هنس نيثالث

 ةدمىضعىأ (ىلعنبا
 رهشأ ةةسىهوهتةالخ
 ىلعئلالد هيفواس رقت
 هلل_صخل 3 واعمنا

 دعب ولو ةفاللاةيكالر
 ةرامالاب هان !غارف
 ىراخسلاهاو رامهيل اريشو

 ىفؤ احناو ه-خيرانو
 هرب رهىلأن عدك ردد سم

 ةنيدملا ةفالخلا ظفلب
 ناملءامث ماشلاب كلملاو
 ةناكمتب نها

 رهشأ ةثالئونيةنس
 ةثال_ةواموب نب رشعو

 رهشأ ةثسو نينسرشع رع
 ةرشعو نيذس عسب راىلءةفال_ةءامورشعةينامواره_ثرشعدحأوةنسةرشءىد->!نامثع ةفالخومانأ ةعب راو

 همالاهنهةلمرعأى أ( مالااذهنا) مالسل اوهالصلاه_ءاعىنل اىأ (لاقو) نسم اةفال_خاهمأ ل وةعسنوأ رهشأ

 ةقالخا نمض,ف



 ةقفشلاو ةجرلا نعة يلا ةنطاس ىأنيعلا متفب ( اًضوضعإ)اك-ام فلولا لص[ قوفاسمللالاة(اكلم) مالاىأ (نوك«مث)
 اذهب ف راعل اةامىلاءامياهيقو كلملا ىلعامح اضعب مهضعي ضعي وكلا ىلعاصرحاض ءهيقذج اولا نوضعي مهم اكفةيعرلا ىلع
 اضعه ف نوضعي مهن اك-فملانو ف عةيعرلا بدصي ىأض وضءئاإنوكيمثدباسمملا فو بالاكلا اهملاطو ةغيجايندلا بابلا
 لق ضوضءلول ءنوكي مث ىرخأ ىو اضو ضعاكللمىدعبنورتسوةياور فو مهنا ث ىفةديدش ةنحم هيف نول هحي ىأ مهاب
 نم تول هذ نيتح تو( انو رعج و)اربك-:ىأدي دش نيّتمضي (اودء)رمالا ىأ (نوك مث) ثدمخربرش ىأرسكل اب صع عج وهو
 ةجر وةومنمالااذهاديمتنانا قييبلا ظفاواذهمهايندو مهنيدرعأق ىأ(ةمالا فاداسفو) ارهقو اري ىأةغلامهرهقلا تعم رعملا

 ىلءنو رصني وربرح اور واو جورفلا نول دةمالا ىفادا_فوةي رمج واو ةعانئاكواضوضءاكامانئاكوةجرو ةفالخ انثاكو
 هللا | اوةايىتحادنأن وقزرب وكلذ

 ( ام.ئاذها:موىلاةدايزلا

 هلل[ يطا

 رميسخأو) :ايعلابفؤر
 ىلاعت هللا ىلك ىنلاىأ

 (سي وأن ادي ] لسو هيلع
 (ىرسقلا) رماع نباىأ
 بوسحم ىأ ني-:ة>ح4و

 ةليبقدارع نم نطيىلا
 ىرهوجلا طاغو نميلاب
 لزانملا نر قى هتدسن ف
 صضايب هناك هنا ىور
 ردتالا ه.هذانهللااعدذ
 ناكمأ هلو مهردوأرانيد

 هللا ىلع مسةًأولوأراب اهب
 هيقل ا لاقو هرمال

 اعوفم رع نءورفغتساف
 رماعني سب وأ ؟يلعىلاب
 نهنميلالهأدادمأ عم

 صرب هناك ن رقم دارع
 مهردعضومالاهذمئريف

 مسقأول راهب وهةدلاو هل

 ناف هربال هللا لسع
 دادمالا قراشملاح رش ىقىفاكزرالا هلات ىلع فان كل رفغت سنا تعطتسا

 ىارح ل -هودايزةيالوودمزي ةراماعدي نمدا غلا اذهأ دبا دقوىلاعت ا /

+ 
 أهمضونيعلا حّاقب (اضوضعاك لمنال ا دعب( نوكي 3 ترمتساو مهلبق تناك ل-_سوهيلعىلاعت

 ةععرل اىلع 0 (مدعتو مهمل ظ هيد ثري ةينكموأ هيك رص ةراعساوهو ضوضء كل مةناو رىقمدقتك )

 مضب ودعلا (ةيريسجواو”ع) ماللريمضلاوةيتحتلاب( نوكي مث)ءآر نم ضغب سرتقمناويح ضد»
 نكسنوة:د->وملاو محلا حا ف,ةيرمحاواةءواوةعوتعباتعلاةيىلاعت هللا ةعءاط نع جور لا نيعلا
 نك-!رمالاري_ين | ىلعريغلا لج لالا ىفرامجالابغارلا لاةرهقل اوهارك الاوهو رم<ا نماضيأ
 ىصاعملا ىل_عدابعلاهرك هّللانا نوعدب نيذلا ىمسواذك ىلع هترهجأ ل .ةقدرحملاهارك الاف فروع
 ىأءابلا حقبة برمجلاهريغلاقو ىبتنادب ريجو برمج نيم دقت لوقىفو رم نعماك-املا فراعتىف

 ةجر وةفالخاةناكوة-تروةوئراالا اذهمأدمّنلا نا ىقويبلاهاور ىذلا ثيدحلا فاو اريكتو ارهق
 رب ر-كاورو او جو رقلا نول>ةسة-مالاىفاداسفوةد ريج واو ةعاتناك و اضوضعاكسام اًنناكو
 ةمانن اك-هعفرلابىور وناكربخناب وصنما هو هللا وقاي ىتحادبأ نوةز ريو كا ذ ىلع نورصنيو

 ىئاوثعتالو ىلاءت هلوقوداسفلا هانعمو ةئلثعهنا ليةامواض. أ هانثعوتعلاوةيقوفةانثعاتورعجىورو
 ءيلا ف طعهمزاب (ةمالا ىفادافو) انورمخو اودع ثي دحلاىف هلو ةوةدك ع ملاحلأف نيد فم ضرالا
 دشأهنوكوىمتناك داسةلاحىفداسغلاىفا ودامتنالم هلي ةفداسغلا دشأ انعم فاشكل ىو هسفن ىلع

 نءىسلا نوكيناههزاي وداسقلا اطءهرسقهنال4_هل اا حادعل ىو ل ةنلا ىلا جات<داسغلا

 واخ اللوةأاناو لئاطربغ نمه.ةلاطاهالءانك رتاغاو ث <هرقهصخامىرتناداسقلا لاحق ىدامتلا

 هراظذروصق نمةمالعلا ىلعهضارتعاو في رت ءاءملاوطةفةانثملارانهوتعلا نافط# ل نم همالك ىفام

 لعن رهمسم نيد سقم هآوةردا اراافدا_ هلا ىنععناك ناودعلان ا هدارعو لقنلاهنم_!طءال ل ةمناف

 هبريخأام(و) ريثك هلثمو نامالا ينم رعأ ىف ةرقملاٌةروس ف هررق دقو نسال لصالانالداسعلا
 ثيدحى سو هيلعىلاعت هللا ص (ربخأ) و هلوةبهيلاراشامتاميغملا نع ملسو هياعىلاعتهللا ىلص
 نينرةلةبسن نية>هفب (ىنرقلا )هر وهشمةليمقدا راةبسن ىدارملا ماعنب| ( سد 2 ١ ملدصداو ر
 ..تتتتطسللال لالالالا تسلا تس ل ل ل و ل ل ل م مصبح

 نامدر
 ابيؤىفون ىتااةنلا تاكا مل فرعاع نب سد وأ ىف[ مهلأس نميلادادمأ هيلع اذار_عناكو لاهل قأةلا اذه دارملاو ددم عج

 سدوأ ن مىردنالانا لاةفةيحللا لي وط خيش ماقف س وأ كيفأ نميلا نمجيج#لا لهأ اب هتوص ىلعاب ىدانف سدس ىلأى لع ماقرع
 كيخأن با نأ رع هل ناقئانرهظأ نيب ريقح البا ربل هناوكيلا هعفرنن ا نمارعأ نوهأو ا ركذ لت وهو س وأ هل لاقي ىخأ نبا نكلو

 الاوهنلا د. ءلاةلل>رلا نمالاوو هيلع ا ممل سف ىعرت هلو>لبالاو ىل_صد متافوهاذافتافرعىملااعارس ىلءورعتكر ف تافرعءازابلاو

 هللا لصد انا فص والاقنادب .رثامن ا ذهاي لاو كمأ ه,كّتمسىذلاك مسااخهّتلا ذيمعمهلك ضرالاوتاومسلال هانا انملعدق

 ةعملا اذان هبكذم حضوافوهتنافّك ب تناكنافانلاه>ضوافءاّضيب ةعلرمس الا هبكئتمت د ناانريخأ و قرقلا اس وأ مل سوهياعىلاعت

 هسا ومدآرلو نمإاد_>أالو دقن ىراعغتساب ص خام لاو كهل رفعامل رعغتساو ىف رع | وأكل ادهش الاوو هيالمةي ا دمشإو



 ريمأ أرمحذاذ_هامأىلعلاة أم :أنخىرأامكفرعوىلاحلايكل هلنارهشأدقناذ_ها.تامل لاو نيمل لاو تانموللاو نينموملا ىق

 نم ةقفنب كَ ”افةكم لخدأ ىت > هزل كرب كت اكمرع هللاقُو ةامهب بح رتوامتات نس وائوتساف بلاط ىنأن , ىلع فانأا ماو نمد هوما

 نان وار از ازاىلع ىرتامأ | اب/ا“ ةوسكلاو ةقفنلابع:صأام ني:مؤااريمأ ارل اق ىو سك ن ودك لضفو قاطع

 مك يو

 | فاك لز' لان رقءار تو -5ق و طاغاك لز اذا|نرقل هتدسنىف ىرهوه ا طل طلغو دارع نب حان: ءنامدر

 ىلع فافث الا هباكح قى وو |غلابىرابلا مق فرحح نبال اوو انهح حارشلا ضمن هع .:وسوماقلا

 ناكسالا,لاتنمّنا ىساقلاق 2ظظ11أ1أ1011 ] ] ]1 1 1 رحت ىفهتئطخ

 نرقىنبةل..ةىلابوفمىفرتااس وأ ىنامركلالاقوداءلا دارأك ب رحلا,لاةنمو لحنا دارأ
 هللالصوبنلاةداهشو |ةلطم معدات !اريخ هناىح رشالءايلوالات اق -ط قوموانمدقام نسب ومن :دب ءاؤانمالو

 رع عوهمارعب هلا *:ثالءرباو مل--وءهيلع ىلاعت هللا ىل_ص ىلا نمز ءلردأن اكو ها لوميا عىلاعت

 نمدادن .اعيرامنبس ! وأ 5 «:لوقي وهما عملا لص هللا لوسر تءمسلاق هناهنعيىلا عن هللا ىذدر

 الاهل“ زنا لليست دو مم-هردم طومالاهنمأريث : صر ه.ناك ن رق نمدا منم نوال شأ

 سوهيلع هللا ىلص هقفصوو لعملك هلرفغتس نا عاطةساو رك تمهكر دأنذ ىلع معن اهي رك ذأ ةعمل

 عضو مى اهريصبب مار :هرد_صيىلاهنقذون راض ةمدالادب دش نيبكدملا نيبامديعب ةمو هصوذ لهشأ هنأب

 هللا ىلع م.ةاولع ءامسلا ىف فو رغم ضرالا ل- هأقلوهجي ه.هبؤبالنيرمطوذهسغن ىلع كس هدوجس
 سد وال لءةوة :ا اولخدا سانلل لل ةةمامقلا مون أك اذاهناوالاع ءاضيب ةهارسبالا هبكنمتتمرمال

 امكفا[ئك-ا رفغتس ناهنمابلطافءام“يقلامتنأ اذا ىلعاب ورع اب رضموةعيبر ىف هللا هعف دف عفش او فق
 نديلا لهأابىدأن نابت ف [لع ماطر اَو قينيتاقنملا :ك املغءايقل لف هنأبلطب نمتسرش

 هعفرننانمنوهأو ورك ذل-+نأىلخأ نبا نكلو سوأامىردناللاقو خيش ما 29 سدا وأءيفلد

 هلو ابل )اف وهنأ لاق مهدي ربالهن' اكهفعىلاعت هللا ىذر رعه اعىمعفاهاعربا لبا قوهوكيلا

 نافل حرلانمالاقوهم :اعامل ف ىلصت متا وهاذافهيلاامهنعىلاعتهّللا ىذر ىلعو رع بكر فتافرع

 ىذلاٌك مساام هيا دممعانأك الاقف هللاد_.علاقفكمسااس كاقنحَح 7 لالاقفريجأ لبا ىار

 انيس اندأف :ر عوام تولع مالم الوزاري ايي 1

 ىلاعتهّساىلصهنلالوسزامهر الكام غمس واربخ دهم ةمأ نعهللا[ك ان > امه لاقوا مهياعإ سو ماقف

 ةوسكو ىلاطع نمةقفنب كد 1ى>هللا كرب كت :اكمهنع ىلا: هللا ىدرر ع هالاقف لذي لو هيلع

 قونو هدام .ءل | ىلع ل ءقأ مث 20 اوةةقفنلا عنصامومويلاد_عب ىفارتالو هىلداعيماللاتف ىلا ن 2

 وزة ةملس التو كلا رو اهكأ عماد هني الث :وعمس ماع لوقام ىلع نيغص»

 ربعلا ىلءانلعجو هان ةدقتامو ضرمعجر املك س لا :هللا ىدر رعنمز ف ناجح رذأ

 اهيفىفوتىتااةنسلا قرمعبهع امةجان اةرب رهىلأل وقل عصأ لوالاوارثأ هاد ملا:ءجراملفةمالع
 كك. ءكاراشأ ىذلا هناك .دارلاوهاذ-هوىبتتالعأ أو ثدي ن فدل .ةومما/أ :ازغزنوك ف يكف

 ل-_ٌطفأهناو سانلا صءد «مهوناك نه: !انئديلان وأن اتملعرامو هىلاعل : هللا هجر ف: صملا

 رسخنا عمم .حصلا ث يد ىف درواس سو هيا عهللا ىل_صهنمز كردأورعواي لعل هناونيسعداتلا

 كا ارعلا لاق سهلا ني دي, عسني»د اتلا لضف أل :- نيد أ لاةوىفرقلا سن وأ هالاع لحجر نيعداتلا

 هنادهجو امئاوهقع_ضرلومدن ةققيرت ذهناهيفو:دنع عصب ملوأ ثيدحلا اذه ىلعىغةءلدجأ ل عل

 ةيلضفأو هللههدشخ و هده: لشد سن و وأم ضة[ىوونلالافوةمض- علان عنيعبأ:لاريخن هناداور

 تح

 ميسا دنس

 تذخأدقوامهق رخأىم ]|
 مهاردةعد ا ءاعرنم

 نيمْوماريمأ اناهلك [ىتم
 ةفعده_تطبوكشينا

 لكالااهز واحيالودوؤك
 فخاف نفل ءراط

 نمد ةيايد

 الأ هوص ىلعابىدان مث 5

 لامعا ىدلت ملرعتيل

 ايفا اهذخأي نم

 نينموثل اريمأ ايلا مالو
 15 1 1 يهتن 1

 ةكمةيحانرعىوذاهنع
 قاوةهلباس وأ فاسو
 ةباعرلان ع الخو مولا

 ىدةدابعلا ىلع لبقأو
 ىو روىلاعتهللا ل

 نع هكردت سمك 14|

 اعوذم ههجوهّللا مرك ىلع

 هربغو دجأ لوقهيئاني

 نيديهسمهريسخزا

 ىنال ةيعرشلا مولعلا

 عمل-ةةدقو يات لاق

 0 3ق نيغص» ىلع

 نم ا
 ليج ىل-ءتامهنا معر

 د لا
 مئايندلا قمنوكر كسي |نباحصأضح» ناكدةو هلع ورىأات ازعل هس تتاصسق يم ذر عب كج ؛تاسهنا معزي نم

 كك د اةاور نمهنوكمدعل هاف رعب لامهلعلو لوقأ افرع : لذ ىفرقلا سد .وانص قدسااباوترت نور جتنا لايقبغشيلاردتس قأ

 مهمه ةفئاط لك فرعو م.م مثم سانا لك لع دقو ةلطأ» اوةيحصلا» هرك ومؤل اوةلزعلاو لولا بحءءاعساغناكرأ يثريلذا



 ءارماكيلع تنك اذاشنأ ىف يك هظفلورذ وآن عقرط نمل -دنمىو رد_ةئ(ابتةو نعمال_-دلانورخؤي)ءارماناب و ىأ(ءارعأب 09

 :ىرخأةناورىقدازةلذانكلا مناف لصق مهعمابتك رد[ نافاتقولةالصلا لصلات 1/6 ىف مانا ثاقاهتؤو نءةالصلا نو رخو

 ترحادستقاتنكالاو

211100 
 نءالراتغاابتةو نعىأ

 ىورو اتقو عيد
 وقو هر كك ١ نودع

 دقو لاقنورخ وب ىنعم
 ةيمأ ى:نمز ىفاذهعقو

 قو( ىهءاقنوكيسو)

 هممأق ىحدلا ل-دأ
 مسالا ذك نوتات
 د_جأ ءاور(ةوسن ع 11

 مسممرازبلاو ىتاريطلاو

 رام او نوةلابىمنعلا

 ىلا داعى أنا

 قةيبناهناتعزوجف
 ثيد>قو)ةءايسمنمز

 قو (الاعد نون الثار
 اياذك ) الجرةخ_ن

 لاحدلا) مهرخ آىلوالا

 نبا ىسعول_هةءىذلا

 ناك ءاوراك عر
 امهظفاوترب رهىأن ع
 ل اهمدينعب نأ

 مهلكاباذكالجرنيثالث
 نوذكيةخسن ىفو(بذكي

 لاق(هلوسر وهلا ىلع)

 دقونيثالث نمسي رق
 ىقم_هدد-ءنييعتءاح

 222222222222222 2 ص 22لسسلسللللعن2 2سلىلىلحلح6 ا 2 لى[ى0 ى0 لال[>2ل ١:-9ه0[->- ا##ت# ا ت!تتتتت؟ت”“”ت“؟تا!”تصضتططلا

 تنبةصقح ل.ةوىرصدل انس امهلضنأ ل يةوامهشبةافانمالف ثددحلا هظفحوهملعةرثكب كيعش

 ىلصدي ريخأام(و) ران هي قوديعسل مقانل ١ ملعلابو سد والف الط الا ىلءةياضفالا ناك .ثالو نب ”رخس

 نءعاليصلا نويزيتويءارعابإ ه نع هقا ىضررذ أن عاقرطنءلبءاور اما سومتيلءىابعت هلل
 ىفرمأتاخ تاق« اهتةونعةالصاانو رخو ءارماكيلعوتنك اذاتنأف يك ثيدحا ظفل (اهتقو
 لاق كنال_صثزرحدقتنك الاوةباو رىفو هل ةانكللا مناف لص ةابتكردأ نافابةةولةالصلا لصلاق

 ىلاعتهللا بضءرماداهثباةلطماوتةو نعال ىرارشخالا|هتقو نءاهرمخأت ثددحلا ىفدارملاىوونلا

 هالصاا ىفة_ءاجالوةالصلا تقوجورخدعبةداعاالذا ادرفنماهئاداد_هبمهعما#تداعابل_بوهيلع
 كسا مد وهش كلت وةضبالبى وعدابتق وعيج ن ءاهريخأت دارها نابل وةلاوةيضقملا

 2 رلا ل22

 ةفيظوت ناك ةمامالان المهصخو ةلولملا ل مشدقةغلءارعالادارملاو
 ةدليمك احوأناطاس لك-ةم-

 مسر ريغنملوأ مهنالةيمأ ىنب نمز فا ذه عقودقو مهب ىلصي نمفلخةس وأ تايوتكمملا ف سانلا موب
 هياعىلاعت هللاىل_صه.ريخأ ا( و) كلذهيلعركسنأو جباححلا نمز فريخأتلا اذهعقودقوة الخلا

 ضءيىفو (ىتمأ ىف نوكيس) لاقهناىلاه:هللامهجر رازيلاو ىفاربسطلاودجأ هاو رامتاسمغملا نم سو

 حيحصىف ىذلاوبيلغتلا قيرطي مهيفةوسنلالاخدا(ةوسن عبرأ مهيقاباذك نوثالث )هما ىف خسنلا
 ىذلاوةو عب رأم-هءفالاحدنو رشعوةعبسمهنارخآث يدح فدرووزيثالث نم بيرق مهنامل م

ارملاوأم-_لاحرهاظ ىلءءانبة#مامهتيمستو ىرخاّة داو رف: -_صملاهرك ١
 دارااوةوعدلاة_هأةمالايد

 لاح رلا نم 5 .وهيلع ىلاعت هللا لصهدعي اره 0 ولة و ومثل اءاعدا وهو ص وصخ نذكميهيقيذكلاب

 59 رع ” در وهما صقونميلات رهظ ىتااحاجسلءاسنلا ندون وذلا ىسدعلادوسالاو ةملم-1

 ارى ىسالزمجنلا متاخانأو ن وباذك نولاحد ىتءاف ثيد_>؟ثددحلا فهءاحرصمدر ورك ذ

 ه-هومومطا اذا .رأ لبد لاقي سول وطاذج ىذلا باذكلا لاجدلاورك ذامت فأي مهتدع ىصق ا
 .ناخي_كلاءاو ر(رخ [ثيدح فو)ةلجاحدو نولاحدهعجور ولا لاحدلا هنتمو ىكىت>هيف سدو

 لاحدلام_هرخآ ) هلبقامىلعنايب فطء(اباذك الاحدنوثالث) هدءىلاعت ها ىذرةرب رهىلأن ع

 هيففب رعتلاةمالسلا وةالصلاهياعمرمنب ىسع هلتقي ونامزلارخ ؟ىفرهظي ىذلاروعالا (باذكلا
 نياهنااهدحأ رخألاوقأهيفىمطرقلاة رك ذتؤوه.ومثلاو يذ لاو هولحدلانمهنامدةءودهعلل

مل+ديالوءداءللةةراخار ومأرهظ» وةيهولالا يدب دامص
 لامحو ابو ةنده »عم س دقلا وةنيدااو ةك

 ىت ر مدنا هأوق هلوسر ىلع وهيل | ىوأ هنا هلوةهّللا ىلع هيذك (هلو وهلا لع بذكي مهلك را

 ةك.ئاللا لسر نملوسرلا نوكد نا لمحو هرمأ ىف ىك رشأ هنا مد-قةتملاةماي هلوقك قوز. ربخأو

ف سو هيلعملا ههنا ىل.د(لاقو)اذك ىلاجوأو ىلع لزن لي رعسج نا مهو ةك
 ا رازيلاءاو رثيد> ى

 عرس واندو برق ىنعمبك وأ عراضم هلوأ مذب(كشود) هيف ليوط ثددح نم ميك د: ب ىفاريطلاو
 ةرهاظريسغىأمجعمهتنسل| نالاةلطمبرعلا فالخمه(مجعلا يفرك ناك شوأوك ثولاقي

 نمريثك فاك م:دلعمهتراماو مهمكح مويفرثكي هنادارملاوانهبرقألوالاو سراف ل هاب ص دقو م
 مج ) أغا نواك أب)لاقا ذاوةلودلاوةنطا سلا مهيفتناكن يذلا لارتالاودارك الاوةءونااكلودلا

 ءاليث_ىسالا نءزاهبقلكالاوةمينغلا قلطمىلعقلط» ولاةةريغب راغكسلا نمةمينغلاوهوءىف

 هيلع

 (كشو) مال اوةالصلاهياعىنلا ىأ(لاقو) لطابلاب الجدي هنالاضي[باذكلااوهو لاحدلا و هملاوهتيطغتو ّئَدلا هيو

 ملاومأىأ از ومسهمءايلا نوكسوءافلا حتفي(م-ةيفنواك أي)طقف سرغلاالب رعلادض أ (مجعلا ميفرةكينا) برقي ىأ



 جيم دث_د ىفاريطلاورازبلاءاور مهدعبنم كرتلا لود عقودقو كاذبا ىف وغلاس وأو ءامدنوةيربىأ(مياقرنوب رض: وز
 هل شانلا ة-عاط نءةيانكوهوءاصعب ا هقو مخ ىعا رك هلنب رخسم مهيءرتسسي ىأ (ءاصعب سانلا فو د ىت-ةعاسلاموة”الو)

 هلعل هترك ذ ىف ىىطرقلا لاق( لجر) هتعاطا ىف مهب عوتنو ثخىلءالياداه كذىفناالااصءلا سفندرب مو مهيلع هثالثسأو
 1[ © هللا ىذرةربرهىفأن عنز اخي كا ءاور نمل اورأو هو( ناطق نم) ءاجهما

 1 سس هيوم وودي و ور دوج وص ع جل ع ويعمجو» معمم ل مع نعم عمم 1 مج حس صبا عم بج مص بس م ب حس مم سس سس ص ل ١

 لة ومهقح اهنارابتعابمهيلاءايفالا ةفاضاو هج وريغب «:منيقحسملا عنموارهقءذخأو هيلع
 (باقرنوب رضن و) مهيلع م مريغن مه هللا ءافأ -هنالأ يفءامسم_ييدياب ىذلا مهلام مهئايفابداربنأ
 رصعاعب نم عيج لمشثب رعلا نمنينمؤلا س4 ةهفاش ءباطخباط# لاه ىحربغب مهنولتقي ىأ
 دقو ةءاسايندلاوس. رقت آ لك نالم هاب رقدإ_هجاسءاوع راشلاتاءاطخ نمهري-غفاكةومتلا

 هاورشي دح ىف لسو هيلعىلاعت هللا ىلص(لاقو) هركذ نهريخ هكر تق هإهج والا _«د.دح ا حراشلاهريسف

 عذامري-غنمديربكمهرخ نت وس انلا كامي ىأ(ءاصعب سانلا قو ىتحةعاسلا موقنال) ناخيشلا
 ىلا ةراشاهيفو اهيلعاهب سهيهاصعداهقوس منغل عارب هبيدشتل يلم ةراعتسا هيفوبعتوذكالو
 اصعتةنالفم-لوةىفائكهيئادعلاو ىع رتنااهمه ةئا سم مناك _ةمهاهج وسانلا عض
 وبأن اطح ةونميلابرعنمىأ(ناطحةنملجر)اصعلاديبع مهوه .كحوهرمالداقن«ىأن الف

 عنموربحت ناكو ناظقي وأ اظةدهمساناطحةو ثد د ا ىفدروايك ءاح ولا ىمد ىل<رلا|اذهو نويلا
 هاور ثيدحىف تو هياعىلاعت هللا لص (لاقو) هسس قزرلا طحةلناطحقىمسفس انلا فاز رأ

 ىفامز وئرصعىأ (ىفرق) دارملاوهو ىتمأريخنيحيحصلا ظفلوهتمأدارملا(ك ريخؤاضيأناخيشلا
 نومداتلاوةباحصلا مهو لدفالبمهدعب نوتأي ىأ(مهنولب نيذلا مث) هول اهأدارملاوهيفانأ ىذلا

 مهراسعأف هيثاونرتةاواوعمتجنامز لهأنرلاو نيعبانلا عسب مهو( مهول نيذلا )نا سحاب م.
 هيفمالكالفرهاظلاوهومدعبالةبسنلابتناك ناد ربخلاو مدقت مالك هلي صفت ىفو مهلاوحأ يجو
 ليضفتدارملان ال ماللاوةالصلا مهيلعءايدنالا ىلعهءاعص أ ليضغن هنم مزال هقالط | ىلعناك ن أو

 لل_ضفالاك ب رلا ىف ىجارتلا نايل مثودرف لك ىلءدرث لك ىلو_ذغنالع ومما ىلع عومجما لا

 ىرديالرطااك ىتمأ ثيدحهيفانيالف ليدفتريغ نم هدأ ةلج ورصعلا لضفىف ةومشالو لضفالاو
 عفن نمة الا ىف ئيعدق هناىلاةراشا اذهورخ آداو نم كاذوداو نماذهناؤهرخآ ىقمأهلَّوأ ىف ربثشا

 رصعلاعومج رظنلاب كلاذوة صوصخم دارقالر ظنا اباذ هو هةبس نم هريغلرسيش لاميظءا عشت سانلا

 نام؛ءلوه_:مردصاسو زيزعلاد بعز, رمعلرظن مهأ وم_هوةءالفنرقلاب ريعاذلو امهبامن اشو

 اموقكدعبنا مثىورو(موةكلذد_عبىتأي مث) لضي ولضيفهرصعل ليضفتهدهعف ناكامو
 در وامىفانيالا ذعو لب قيال ل ثمو ممم ملطت نا لبةهداهشلا نود ىأ (نودهش بالون ودهشن)

 مأب ل-عهدنعناكن م ىلع ل جاذهناف اهلئسن ال بةةداهشلابّقأب نمدوهلارغخنا ثيدحلاىف

 لاقم ماقمل كلو هتجاحد:ءهدهشتسل هدنغاهريخيفهدنءاهنا ىردنالاهبحاصو هسيفةذاهشو
 ىت>مسهتن ايخر و هظدارملاوأ نةونرال ثا نالءإ بة دك ثم فطءوه (نو:ةؤبالو نونو و)
 نك هيل ءاونةو.لاميفنونو مهنا دارملاوأنعويدق هنافةرع ناخ نم ىفالخ كل ذدعب دح أ مهنمأيال
 رذعربغنمهورذناعك(نوفواالو) اهرسكوةمجعملالاذلامغد (نورذني و) هوو بصغوأ قرع

 ةعاسلا موةتالامهظفلو هنعىلاعت

 نمل جر جب رك ىتدح

 ىنلاىأ(لاثو) هاصعب

 اميةماللاوةالصلا هيلع

 مريخ)ناخيشلاءاور

 ريسخ هناو رو ىتمأ
 م مو ىفرقناثلا

 نيذلامث) ةباحبصلا

 ٍنوعباتلامهو (مهنولي
 مهو (مهنولب نيذلام)
 لزنتلا درفت مشو عابالا
 ُ ر ناىلا ةمرلا ف

 ةيربلا ىف كارتشالا
 قابمث) هلوقمقت سف

 ربيغ فو (موةكلذدعب
 انرشأامىلاءاياةرابعلا
 مث امهملهءاورىقوهيلا

 اسوق 1 إس نأ

 الو نودهسي)
 هعيصب (نودهشتس
 نورداسيى لولا
 نالبق ةداهشلا هيدا
 اه ادا ممم بلطي

 امأو لل سةئالا مناف
 دوهشا ١ اريسخ ثيدح

 ل_قةداهثلابىتاب نم

 ناءانعذ املأس نا
 ىئاقلاري_غ دنعرهظ»
 ةداه دا دنع نا

 ليقو ىاحما لاةروزلابنودهثيليقو اهيفخ مأهداهشلارهظي ل هوأ المأهدنعاهناةداهتلا تحاصّ ثوأ لج ثيح
 هلوقهنموةداهش ىمست نيميلا وهيداهشابذك هنيع وهنيعمهدحأ ةداهش قبس ى :رخأ هءاور ف لاو اكن وغلح: الو نوغاحما: عم

 ةباوريفو مهرذنب ىأ (نوفويالو) رسك.:وةمجعملا مضب (نورذنيو) ملا عتفب(نونءؤيالو ن هو و)مهدسح | ةداهثخيلاعت
 يي فون ه«نوفيالو



 :لاونمم.لاربا ضغس هللا ناةارودلا ف سدلأ_فيصلا ني كلل لسوهيا عىلاعتهللا لص لاودقوةنامسلا نوب< موق فاو
 رمد عم ىذلاوالا نام زقارال) مالسلاوةالصلاهيلع ىنلاىأ (لاقو)ْئثنمرشب ىلعهللال زنأاملاةفنيمسل ارمحلا تناف هللاق
 اوقات ىت> هنمرشءدعب ىذل والا نامزى اءالهنافاو ريصا لاق: جاجا هيلاانوكثفاسن أ اندتاريبزلا لاو هظفاو ىراخبأ هاو ر(هنم
 ىلحلا لاق ندلاب قلعت اميفهنمرشددعب ىذلاوالا طافملا ض «.لاقريخىقريخ اك ةغاوهوه:هرشأ ةءاور قو كدا نمددع هس 2

 : سدقنت نم سال دبال

 ىلاعت هللانأ ىتبب

 امامو هداع سام

 م-مءءالبلا فدكيو

 ىفانياموهو تاقامانم>

 رمأ ىف لرنملا نم بسام
 ىدهاثموهامكنددلا

 هناقنم_ةيلاباب رأرظن

 رة ند دعس الك

 راو علا قكلإفلا
 ديفيو رض لا نءعدعتلاف

 ةلااىف سكرتلا اذه

 ثيدحلاردص يلاريشي و
 مثومىفرقنورقلاريخ
 ىف ءاجل_ ةل ا ىف
 دا: اورثيدح

 ضيفايسا ا رالاسإلاو
 مكيلعايالاءوقرعسنأ
 .دعب ىذلاوال مودالو ماع
 , راوقلب ىح هنمرش

 هيلع ىنلاىأ (لاق 5(

 ىاك مال_.ءاو ةالصلا

 لاله ( نيديحصلا

 مايحس بقا
 ةرامانمهتلابذوعأهن اور ىفو(ش رقنم) نايدد ىنعي مالغعج ةملغالريقحت ريغص#

 لاف باج ا نمز دعي زي زعلا دبعنب رع نمزلابام ل 2 د لف ١7

 ىلعةمال_ءاذ_هوههةرثكب ندبلا مانع ىأ(نمسلا مهيفرهظي و) ىنععىفوأ و ىفولاةي وم عئامو
 ققابئورو رومالا _ةاوعىف مهر كفن مدعو هللا نممهقوخ مدعو مههفرتو مهر شو مهلك أ ةرثك

 ترثكو نمسن منا بلاغا فو نيم_لارعىلا ضغبب هللا ناةارودلا فو نونمستي موةنامزلارخآ
 ايلاغه_هزاول نمدنال رذاعةنامك اذهل ءجفءايندوه_:.دب ثرتكمريغالفغماديلب ناك هنديةب وطر
 ةفطن: وقلاهيلعهللاءأشن أ ةقاخة#ثكلا نيمسءاحاصل اوءاملعلا صعب ن وك نمدهاثيامهيفانالت
 ىأةمايقلامو.تانمشلل لي و ثيد_كا در و هنال قالا نود تكي امهنممومذلملا ليقو هن ونأ
 ةلمهملانيدلا عشقي ةنامسلا نومك موق فل ىورو هن فيءاودىهوةنمسلانامعمس اولا

 هنءىلاعتهللا ىذر سن أن عىراخبلاهاور ثيد> ىف لسوهياعىلاعت هللا ىلص (لاقو) نسا ىهو

 اذكهثيد_#اواقرتوواولااهاثمىفز و ةيلاح لج ىنثك سلا( هنءرشددعب ىذلاوالا نام رقأنال)
 ىذلاو الانام ,زىلابالهنافاو ري-صا لا ةذ جادا هلان وك-ثقهنعهللا ىذ ران أ انت اىدعنب رب زلا لاو

 ريمخ' اك لصالا ىلعرشأ ىورو مال_لاوةالصلاهياع يردن نمد عمس كب رنوقللت ىحهنمرشمدعب

 هللا ىل_ص هنأ نم رهتثاامشي دا اذه ىنءمىفواردان لصالا ىلعاءمسو رشوريخ مهمه لمعتسملاو
 ثيداحأف اتباثءان«مناكناو ظْللا اذ_مبدربملهنا اولاقمهناالا نول ذرتماع لك لاقل وهيل هىل <«:
 نمسانالدبالجاج ادعي زي زعلا دبع :باءىعركذامل ىرمصبلا نسا لاقو ىنءملابةباو روهذةريثك
 ىف سوه ياعولاعت هللا ىلص(لاقو) انايحأءالبلا مهنع فش وهدامع نعس فس هللا نأ ىعي س25

 ةلةعجوهوةملغأربخد:ةمليغأ( شي رق نءةمايغأ ىد؛ىلعىتمأ كاله) ناخيشااهاور ثيدح
 مالغلاو ناملغوةملغأو ةماغمالغ عج سوماقلا فودرفملا ك-ىفوهو هظفل ىلعريغصتلا هيفز وك
 هلثمو ةملغأ هعج درب و سامقلا ىلع ةماغريغه:هنا نمهنأملا فافدارملاوهوهيراشرطدق باشا
 لولو عمسيالو ل ةعيالاعريغصتلا فرخ آةلة عجلت لةلا عج درناف هادج وال مالك ة يصرخ د” ةبدصأ
 م-هرومأ عايض مك الوبدارملاو هل وان فف سعت ةجاحالف ةملغأ هيف عمس هنا ىلعانلداذهريغدرب
 ونب هنالفونب كل مهتيمستشول) ثيدحلا اذهىوارىأ( ه.وارةرب رهو لاةو) مهضعب كالهو
 اساناهلهأ ازام نمىل تف "وماي الث هلي دملا حابأ هناقد» ربك مهتيوش كل مهيوسأن أتد رأ ولىأ(نالف

 موةيمأ ىنب نم مهربغو كلا نيناورم ىنم وءاردعىا اةراكبتاي زأوةباحصلا نمةثالث ميهيف

 مههسي
 ثيدحل ا اًذهىوار ىأ(هنوارةرب رهونألاوو) ناةسالاراغد مهذا مةكلهأ مهومتيدعزاو ؟ةلذأ مهومتعطأ نا لاقو نايدصلا
 ناالاةنةقلاوداسقلا فوخاح رص مهتيهست ءاشأام ىكلا(نالثوني ونالفونب )مهما تاقومهنيبل ىأ (مكامهتيحساتششول)

 اهلهأرا ميخنم لةةقمايأةثالثاهحاباوةبقعني مسمةنيكسلا ةنيدللا ىلا ثعب هنافهدواعمنيدي زيدارملاوةيانكلابةراشاةرابعلا ىف
 ىنلانأ بج وا اممهتعردص دقلف صاعلا نب كنب ناورمونبهدعب و ءارذع ها أ ةراكب تاز أو ةباد هل |ن ةثالث مهيفارمثك

 ىتكلاؤافالجب اهلي اسمح رمه ناكل اوءامل اوايىلا وسل ن الف ىنألآ نالاقهناناخمأ اأو راك مهنمأ رنا ُ 2 وهيلعملاعت هللا ىلك

 لاودتوادهر لا باحصأو رمالاةالواوناكذا مهن ءارذ_>ثيدحلا اذهتاور ضعب م_معىكف هلآ م.مافدونب و صاعلا نب كلا وه
 ةيمأى كوم هشادحا نممهارجم ىرح نهودايز نيهللادبعو دوا ءمنيدي زياعأ ىلاعتهّللاومهيبطرقلا



2 2 «99*15: 

 ةمالا هذه سوه. ردقلالاقهناك !اودوادوبأو ىذمرتلاءاورا# (هيردةلارووظن) مال اوةالصا|هيلاع ىتلاىث( رم >أو)

 هومسورونلا لهذنمريلانااو عز نمملا وددثأ س وهلا مهبرشم ممهذم هاش ثيحاسو < م_ولسج مهمذو هم حدمىل هراسأ

 قااخزيةااخاو عزف هءردقلاامأو امهقلخ ىأر ونا اوتاماظل لع وىلاعت هنأ لاو دقو نمرهأءومسوةملظلالعف نمرشلاو ناَدْرِ

 ال_مانيلاواداحياواقنلعفلا هيلا ب سي نا ىفانياموهوْئث لك ىلا ها ىلاعت لاّدقوناسنالاو هورسشلا تان هللاو هورمخا
 نه ق«بلاءاوردتوهءاهعلا لج س4 ةكراتلا ىأةضفا رلاةقئاطلارو وظد ريخأو ىأةضخرلا ىدءعفلالا(ةضفارلاو)اباثك او

 1١ ضغا/اضؤ/ راما ا هاوراماهد_ضعن وضءءباهضعد ىوةةباهنأالاةةيعضايلك قرط

 ازجججب 7 جه: -: 7 202302070907 و

 هاور ثيد>ىفت ا. غلا ضعد نع _بوه_يل ءىلاعت هللا لص( ريخأو) علا فوخ مهم
 ةمالهذ-ه سو ةيردقلا سو «بلعهللاىلص ءاوقىف(ةيردقلارووظد )5 ان اودوادوبأو ىَذمرتلا
 هنردقاو هسهنردق.اهئاو هلاعفال قا زا نالا ناو هردتو هللاءاضة.ت سل اهلكر ومالا ناناولاةأل مهو

 وهو ريا قلاخ ني ةلاخاو د أمهنال سو لايم مشو هلاعتأ ىلع شا :ردقراك::الالوردقدمعلا مهتامثال
 اولاهمهلدابعلا لاعفأ اومن ال ءالوهو نمره اهومسةملظلارسشلا قا ءوزادزبءومسىذلاروثلا

 ةيازالاهللاةداراءاضقلا فاللا دنعفردةااوءاضقلا ىنعمامأو لوصالا ىفر رقتام ىلع قلاخما ددعتب
 هماعءاضقلاةفسالقلا دنعوالو أ ءاضتام ىلءاهاياءدااردةلاواهرشو | هريخءايثالا عي محق قلعتل
 ءالوهوه_ةفو ىلءاهج ورخر :ةااوهيانعلا هنوهست وماظن نس>أىلءنوكي ىت>دوجولا«_اعاسمب

 دعالا هنناهملعتال فنا ىأف نارمالاناوردقلااوركنأن يذلا هب ردقلا مأوةلزتعملامههيردقلا
 ريخأ نيذلا (ةضفارلاو) دسحأ مهنم و. لواوضرقنا مهنالوه ثيداردارملا سلة هدو-جو
 ةفيعض اهلك اهناالا قرط نم ىويبلاهاور ثيدح قدر وإك مهرو وطب ل سوه عهللا ىلههللالوسر
 مهوا:ةاف هنوةةلي ىورو مال_ءالا نوضنرب ةذفارلا نوح ن مزلارخ آىقموقىتمأ ىف نوكي لاق

 بحاوك رت موةمهل 5و كرما |ةغاءانعمضؤرلا نافةيمسنلاهبول رايب هيفو ىهتن | نوكرمشم مهنأق
 نو.هطاقلارهظا!نيمالاقداصلا هرريخأامعقودتوةقرخنورمسعو نانث|مهوةعيشلا نمنيخيشلا

 هنمأ نمرخأ"” نم نانو هيلع هللا ىل هريخأ ىأ(اهلوأ ةءالاهذ هرخآ ب -و) .ّممن "ال مجعلاب نمو
 لاقفاعوفرماهنعهّللا ىذرة_كئاعن ءىوغبلاهاورثيدح ف درو تامدغملا نماذ هوا وأ بشره ظيس
 بسو نيخيشلا مساوروهظاوة_ذفا رلانها ريثك اذه ءقودةوافوأاهرخآ نءلي ىحةمالا هذال

 ىلا عن هللا م ركىلعبسةيمأىنبنم عقوو ميلعىلاعتهللا ناوضر ةيادعلا نم مهريغو هد واعموةشئاع
 ىرتئاوءوساارمهرك ذو فلسل اءامل ءوءايلوالا ضد مس نما ذهىف مهضعب لخداوربأ لأ ىلعههجو

 ىديشو ىف رعنبنءدلا ىىديس هللا فراعل انو. ءاهقسلا ضعي نهءاندهاشك ولو ةي ممويلع
 مهماقمر مويا ءدرلا ىف فيناصتمه_ذعب ف:_صىت>ىلاعتهللاءاماوأ ن ءامهو فو ضراغلا نب رع
 ىدصأملا ىلءىث ل و قاروالاهودولدي وسو نامزلل عيبضت اذهل هءلاغتشالاو كلذ ن «ىلعأ

 ىلا عت هللا ل_صهّللالو بر ربخأ(و) مهترمز ىفانرمحو مهتاكرمب ىلاعت هللاانعفن ةمتاذلا ءو تن «كلذل

 ثااقش - مع)

ر ادن أ اوم 260 رزماو سوالا مهوةوبنلارصعدعب (راصنالا ةلةي) لسوهيلع
 لوسرلا اورصن مهنالا

 م يي ب يييييي || إب -ب-ب-_ب_ب-ب_ب ب لل ب -_-_- لل -2-2لا

 رح آىفموقىتمأق نوكي ظفاب

 ةضفارلا نوه. نامزلا

 'ىأمالسالا نوضكرب

 نول تس مالك
 نورفك» وهناصقلا مس

 وأةعا#اوةنسلا لهأ

 لامكنوك رس ىت_عملا

 ملناهلاج ومال-سالا
 قانياممهم رد_صل

 هباورىفونامالا ماكحأ

 هنو-هرب ىأ هنو-ظفاي

 نوكرمشم مناف مهول. ةاف

 ثي-مهنووهاشمىأ
 ةنلاوباةكلاناوامءنمل

 ةمالاهذهرخ [1بسو)

 روهظد ربخأو ىأ (املوأ
 ةضفارلا نمرءالااذه

 مساقل اونأ ءامردقو

 ةيطتبشلاع نءىوغبلا

 تبهذت ال ظفاباعو_ةرم

 نعاي ىت> ةهالاهزه

 قىدك للوافو أ اهرخ 1

 نءليوط ثددحنم

 ىلاعتهنلا ىذررب رهىلأ

 ةمالاهذ-هنءلود-نع

 كلذد:ءاومةةرافافوأ

 تاياوافذةواخ واف سخو ازا زوءار جاكت ر

 ىلع فلا نعلرهظدقوا ذ هربا ىف لهعتس ةدحولايهناإك رشا ىف عوتةولاوه محلا ءايلاب عباتتلاو هك -عطق ماظنك عساتتم

 ناكن اونيدقئاطلانملكل لماشلا ىوغالا ىنءملاب درو ثيداحالا ضعب ؤةضفارل' ةءذم لءلواءيجيراولاو ضفاورلاناسل
 نمةفورعمةفئاطم+دارملانارهاخالاو مهتلقبلو<_ياعملاعتهللا ىلرمخأ اوىأ(راصنالاةلةو)ةبلغلارامتعاباوص ىفرعلا
 ءاوردقو مهريغونب رحاهملا ل مشب ىت>موينواعمو نيدلار ان أ مهبدارب نادعبب الواضإ أ مهتي رذمهبدارب وعسوةيدقو ةباههلا

 لاثمث هياعىناو هللا دم ربنملا ىلع سا فإ-هيفتام ىذلا ضرع ىف لو هيلع ىلاعتهنلا ىلص ىننلا اذياعجرخ سابع نبا نعىراخبلا
 ىدش ىأراصنالا لقي ونو رثكي سانلا ناؤدعبامأ



١ 

 م- ناربخأو ىأ( ماو

 (ةرثأ هلع نوقلمس)

 رسكيو نيا حش
 خد ->ونوكسأ

 سانلاراثياىأنوكسف
 مهاميقم_يلعمهسفنأ

 اناطعلا نمه.ىلوأ
 قاباْضَتلا سصانمو
 نأ ظلي نيحيمملا

 ةرثآ ىدا_هد نورتسسم
 ىلع خوة! ى> | هريصاف
 ىردعيلا لاو ضوحلا

 نمز ةرثالاهذه تناك

 ناك رفد آو واعم
 لعىل_ءىأ(ج راولا

 ةعبرأ اواكوناورهلاب
 التقىلع مهلتقنىالآ
 هعم نمل: واعي رذ

 ىأ(مهتفصو)ةعسنالا
 مهلاعفأوم_ةاحنأسو
 نوةيض قزق كيج
 لعقلان ونس ولوقلا

 ىلان وعدد لمعلاوأ

 قهنما اول وهللاب انك

 نآرقلا نور-ة:ئش
 نوقرع مهيةارتزواحتال

 مهسلا قر اك نيدلا نم
 نوعجرنالمت ةءمرلان م

 هقوك ىلادرب ىتح هيلا

 ةةيلخلاو ىآلارشمه
 مهلتق ن--!ىنو-اع

 مكامن (يدنغإل)
 حتقوهمجعملا نوكسو
 ىأ م ل ابوةففحما لادلا
 قووعفانهمساوديلا صةانناكو ص قانلا

 مقنيو اموقهبت رفيف وفلل نك ملاكا ماتو مال الا لهن يباميتممملقةباغ نءذيانك (ماعطلا كيفاعاةرغ شل
 هعاجمفقسنملى>)قرغتي ىأ(دديةمهمألز.ل:)مهشئيسنع + زواج ومسح نم لمعي فن خأ

 خصه

 مهلا ب سناذيو نإ يبقلاهذ_هىلع#ل غري صنوأر صان عج وهوهووآو مل_سوه_لعملا دن هللا ىلك

 26 رخلاقهناامهمءىلاعت هللا ىذر س ابعنب| نعناخيشلا ءاوراس ةراشاإ د هوودتحأوأ درب لو ىراصنأ
 ى و ىلاعت هللا د_جوربملا ىلع سلق هيةتامىذلا هرم ىقلسو هيلع ىلا عت هللا ىبصهللأ لو ران لع
 مكتمىلو ن-ة(ماعطلا قحاملاك اون وكي ى>)راصنالا قو نورثكي سانلا نافد_ءبامأ لاق مثهدلع
 مالالا ل_هأناىأ مهتدسم ن ءزوا> 2. وم هس نم لم.ةلف نيرخ آهيف فني و هيفاموق مك أي
 ليج لكى فل .ةرثك الارايخناف مهل ن ىقي ونول.#,ءالؤهواحاوةأاحاوذأ هيف نوم خد نولاربال
 حالص مييقمبتلق عم مهما هيدشُتل اهحو و ماع اق حاااك مه ريغل ةمسنلاب| و ,راص نا ىلا م15 لزت 0 9و

 ملةتيدملا ف ن'الانافلاقاك ناكد-ةوه.ف عضوا مؤب وذ. هنافحللاك مدين وب وذي مهناو حالصاو
 ماظن او مهؤاقب هءاممهرعابدارما( دي مهرعأ لزب ملخ) هل وةوهيل اراشأئكلولقلا نملقأالا مهمم قم
 قب ملىح) نولي ول>وصب و ىف ىد>تتدشا وفق رقما ىءعدامل ومهلاومأ ومهك المأنممهلاح

 تاماذاماظعلاتاداسا | !ذكهوالوأ هيلع وناكإك ةنيدملا,نوعمتم موقم هاذ نم 1 ىأ(ةعاج ممل
 دعب راصنالا لي ىأ( دع 0 وقايسم#ا) وهلوعي كلذ بدل راشأ( وز هقلح نمددعب مه: مهمدحأو

 .ةرمحلاريسكز وح ول قةلمهملاءا رلاوةثلثا ا وةزمحلا عاقب( رد مسوهيلعىلاعتهنلا ىلص شال وسر

 ىلاعت هنا ىلص هدعب نوعا. ىأد ادم سالاة دش ىناملا ليقودادءّثالاوهو ىنععامهو ةئءئ1نوكسو
 قيدتقء ىلا نم مهمدصأ ىلآي وناويدلا نمءاطعلا ىف مهيلعهمدقي ومهريغمبلعرثؤ نمل سوهيلع

 نم .زقاذهءادتءانأك سانلاديسنب | لاومه رمأدد5ا وأ وددسدقةيجوف رشم هسقن قو مهن دعم

 مهيلعهموقو هفنلرث [ىأةبتكو بتاكك رث [ عج نوكمناهرثأ زو وهنعهللا ىذر ةدواعم
 نعرامخالا نمد-اك اذهوني>.هعلاىقليوط ثدد-كاو ضوحلا ىلع فو قلت ىت>اوريصافءدعد و ,

 مه رفد هشّدسأ اومهلت ى> مولانا ةةفال آةعب رأوك مه وناورهلابهنع هللا ئذرههح وكاعتهنلأ مك ىلع نينمولاريمأىلعاوجرخ نذل( جراولا نأ شب ) سو هيا عملا ىلصهر امبخأ هنم( و) تابيغمل
 ناش ىلءاقطع :رحلا(مهتغصو) ناخيشلاو اورمهيدحو ريثكي كلذ نمرثك أاوناك لبق وهناخكأ 1
 نيب ونملاةةرازالاونم_مكسحلا مك-كئاورك-:أنءذلا ةمك-حلاكلالضلا ل_دأن ماقر-ةمهو

 مهمايص ب تج ىقهمايص وهنالص ت:>ىقهتالص ع دحأ رع مايص وه اص لهأ مهنا مم م مل و هيلع ىلاعتهللا ل_صىب_نلا لاودقو م-هاوحأ ل وصل ة_جاحالا#مم_هريسغو قر زالا نب عفان ىلا

 هللا ف صريخأ(و) ب رغملاىح اون ضعب هتومرضحو لصوملاونانعوةرب زحل مهمطاومو ةءاحصلا رثك اوةريبكلابكرءاورفقكدقو ةيمرلا نم مه_باقرميك نيدلانءاوقرع م-منأالا
 ىورب وهل هملالادلا عّتفو ةمدعملاءا لا نوكسو ممملا مضب وهو (مههفىذلاج دخغاب) لسوهيلع اخت
 ةراشاوهو حادا هنموهتاخ صقانلا وهدج ودؤغلا ملاىو :ر ودح او ىنءملاولادلا دب تتوءاخلا عتب

 ىذررعل اقف ترسخوتبخلدعأ ملاذال دعت نمو ك حولا ةفهّنالوسراب ل دعأ:رصن و اوذوهو مكن مل حر هلل اعف .ةمايالا ضعد ف مسق لسوهيلع هللا ىل_ص هنا نمنيحيحصلا ثيدسح ىفامل
 لجر مهتيآوهرخ ىلا هتالصو دار قكاراككأ ء!ناه-عدهللاقف هقنءبرضاىلن ذئاهنعهلا
 مه ىلعلاتقو مهتعقوتن اك الوردردت ةعضنلا 0 رااىدت لممهين_ضعىد_>ا 5

 اوقشلاقف ه.اؤاف ىلّتقلاتحتمودج وفهوباطفةيدثلا اذاوبلطا لاقو ثيدحلا رك ذو سانلا تطخ
 هيدن قدصذاىلاعتهّللاركشدجست ا رعشه.لعةأرملا ىدم ل ثم هييدئىدحا ىأراماف وقذف هديمق

 بطخ
 ةأرهاىدث لثم همييدت ىدحانايىأ(مبيفىذلا) ىنالا صفابب ىأ:ددشم ةخ سن



 لاقو لوههلاةغيصي (ىوربوإاةلحااح يو مهسول جل دقو مهروغش ل ىف ةغلابملامهتمالعىأ( ىيلحتلا مهاميس ناو)
 لل ناقالازاادالاعاتال) ظذق دع لت دس, لف سقل  لقق سالت اننا 117:01: 7.” فاس ١
 ىهوةلههملانيسلار.سكب (مهاميسناو) لطابلا ىلعمهو ىلا ىلعهناٍلعو ل وميلعملاعت هللا لص

 ,ذهوّك فلا ىفالا سؤرلا قل حلوالاردصا ىف نك, ملء مهسو رروع نوءاح ىأ( قيلحتلا)ةءالعلا
 سدلواةاحاقا- مهسومبدارملا لي ةوفالمخا هيفو ىباطلا ءااهإرك مهريغك ىف ةرهاظ ٌتيداحالا
 مج قلح نا ل_ءءانرك ذا ميوالعوراطاذارئاطلا اح موق نء عافت رالاوولعلا هدارملا ليقو يد
 حيض ثددح هزاو 4 لدتسا هنا ىلءهتهارك الوهتمرح ىلءليآ درك ذاميق,رسلو عومي سدل سأرأأ
 هلك هوك رتاوأ هلك وقل -!لاق: هسأر ضد ىا-امدص ىأر !وهيلعهللا ىلص هنا نيخ بلا طرش لع
 ى-ثناف لاح لك ىلءزئاح هناءاهقغلا لاةلاةوهة>ابا ىف يرصوهو لمح رشف هللا هجر ىوونلا لاق
 ىرب( ءاشلاءاعرىرب و) هكرت بح ءاق-ثوملناوه-ةلحس>:ءانهدلاو رم ئلاردهعته« يلع
 ىهوداش ع.جدملابءاشلاو نايعر بةاعرك عارع-جدملاو هل موملاءارلاريسكب ءاعرولو عجل ىتبسشيتحتلاب
 ةيةوقلا ءاتاابىرثئكورو رسدئرلا ىنعم روهءزاحموهو سأر ع. سور ه( سانل !سؤر)ةفو ره
 ةارعلا افا ةارعلاوهيصنوهعفرز وك و مه-ؤ راو ك انزو هراذا ىرتول وو حت نبع هريغل باطلا
 ءانعب نيحيدعلا ف ثيدحلا اذهو لعن لجر ف سدل نموهو فاح ع. جةافىاو سابللا نمراع عج
 ىأ(نايئبلا ىنورابثي) ىنعمابءاور هرخآى د رطنمءأو رىلاءت هنا هر ف :صملاوهظاغلا عدو

 ىريناو ىرابتةهضراعاذاءارابلاقيهري-غىلءدي زي نامه« لك درريف هئانب ىفاضعد مهضعد رظاني
 هلذوهرةفدعباسئر ريصد ىت> هريغىلعهولعو|هيلعأ .:دلا ىف هاةردقال نم عس ون نعدرانك هل امواذهو

 ىرتنامل_بمقوةفرخزااد_جاسملاوةد_كملار وصقلاك ىلأعلاءانبلا فض ءبل مهضعن# رخاقعةردكو
 ةعاسلاطارشأ ن منا ى_ءبدانبلا فنولوأاد تي ىورو ضرالا كولم ملا مصل اءاشل اهأعرتا رعلاةاقحلا

 :ل-ه>ونوسأرتي و روصقلانوند ودالبلا نو :طوتي لعنالو هلساباال نم مهو و هيدابلا لهأن أ
 وهيلعىلاعت هللا ىل_دهللالوسرهب ربخأ ام رهظدقلو ناشلا مظعايل اوإك احري هك: مهذارأو سانلا
 مهناو ةلهج باسنالان ولو هم مهنا ىلا هاعر م هنوكب ىنكو نيعل!ىأر نايعن الاوهو تاسيغملا اذهنم
 ةنراحلا ىأ (ةمالاداناو)دحاو ىنعملاو نو عزانثي ىنعع لاب زورامتي ىورو هللا هدابع نعنولوغشم
 دملاناعم هلة ءانرلاوةديسوديسىنءعبر وتب روث دنأتلا هاني( اهتير ]هيرست ذا ىلا ةكولمملا
 ةنر-ء٠و ةركن ىفاضمريغوافاضمهريغىلعو هللا ىلع قلط» ومعئملاو لاو ريذملاوىبرملاوكلالأو
 ثيد->نهوهو ةمسنلارابتءارهثنأو ىثنأ وأ ناكارك ذديسلاانهدارملاوتاماقملاو نئءارقلا بحي
 هللا ل_صايهب رم_خأ ىتااةعاساا طارشاو تاءوغملا نموهوامهربغو ناخيشلاهاورر وهشم حيض
 نمةمأهمأنوك-فكولملا ن دلت ءامالان ا ءانعم ل يق فريثك ىالتخا ءانعمىفو هبا سو هيلع ىلاعت
 ىرتشي ىت>دالوالاتاهمأ عيبةرثك ونامزلا خآىفسانلالاوحأ دا نءةرابعو هل ةوهةيعرةل+ح
 ةبوقةهب_ثاهئطولاهد سريغ نمارسدان دق ةمالاودلولا ماي ص الف اهنبا هنا ىر ديالو هوه أ لجرلا

 ىد> قوقعلاةرثك ءانعمليةواهنيااهيرتشي ىت>همأ ديالا لوادشي و قتعي وانز وأ حاكنب|ةيقروأ
 ىرعست ىفاني الف ىرم ثلا ةرثك لوالا ىلع طارشالا نمدعىذلاو ديسلا ةلاطتسا همأ ىلعدلولا للة
 لئالد نمهيفو ثددحلا اذه طوس «مالكح ورشلا فوهريغو ةيراعلوهيلعىلا_متهتلا لص نتلا

 مهرايدكلءو هرفكلا ىلع نم مو لاءاليةساو مالسالار وهطدعي ىلاوىرسستلاةرثكي مالعالاةوبثلا

 هللا ىل_ص هيرهسخ اس( وز ىهتادحلا غاب ئثش لكوةعالا مايقب هناذي ال طماط تالا هتان ناب راذنالاو

 م-جبازحالا (اديأهنوزغيالبازحالاواشي رقنا) وهو ناخيثلاهاورامتابيغملانم مل وهيلع ىلاعت
 نوصوص#نازحادارملاذا دهعالانه هع رعتولاّتعل اوسع: ةعمتملا:ريثكلاةفئاطلاوهوبزس

 باطلا ةغيصب ىحندلا
 و (متغلاءاعرإ) ماعلا
 ءاثلاءاعر ىحدلا ل صأ
 وأ ل ءافلا ئانوهو

 ىناثلاولوالا لوعقملا
 ىأ(سانلاس ورز هلوق
 ةاقحلاةارعلاو) مهعاسؤر
 ةارعلا ةافملاوةةسنفو
 ىأ“ ارلا تقي (نورامشي)

 (نادذبلاىف) نورخافتي
 م-توبب ةلاطاىف ىأ
 دقو اهندب زثو اهتدسحتو
 7-8 ناخو_كلا ىور

 ناو مملة هادم صعبب
 ءاعر ةارءلاةاملا ىرت
 ناينملا ف نولواطتي ءاشلا

 لواطت اذاو ىراخمالو
 ناينبلا ئمهملا لبالاءاعر

 تناك اذاواضأ هلو
 سؤر ةارعلا:اقحلا

 اهطارشأ ن ملل ذو سانلا

 افلا ىرتناوامهو

 ةلولل_هكيملامدلاةارعلا
 ىلا ٌةراشا هيؤوضرالا

 دلةلاو ةلاهحلا ءارأنأ
 لهأىلءنوبلغب ءاذلاو
 ناو)ةزعلاو ىغلاو معلا
 ىأ (اهتب رةمالادلت

 نم ءالادإ |اوَنافابةدمس

 هنالاهذم_بك اهدمس
 -ذ؛ ى-هفاهةتعل سدس

 ىلحنا لاق اهنب اىلوألابف
 هباورقواهبرةياور فو
 اهديس ل ئمدلت ىأ ا ولعب
 دار اهفرصت هواهكلامو

 ىرارسلاو ىوسلاةرثك هن
 ىقوأةع_لاتاقوأ ىف

 ىأ (بازحالا او) صوص اب سي رقرافكن اب ريخأو ىأ(ةشي رقناو) فوقحلا ةي دأت ةلقو قوقعلاةرثك نعةيانكو أةنتفلاةنمزأ

 بازحالا يلجأ نيحلاقماللاوةالصلاهياعهناد مصنب ناميلس نعف قتلا ةوزغدعب هلعلو(ادبأ هنوزغيال) راغكملا فئاوطرئاسو



 هلعقو مةنراغام_ هود ىأ(مهوزغ وهز مال طاوةالصلاه اغىن || ىأ( هنا هلم مل ارم ن ٠ ضاع: ورع ءالومهوزغن ن , الأ 4 هنراع

 ىرخأةءاورف هلوةونوزغمفنوركءالىأ ءدعب شد رقىزختالاه-:ف موب لسوهياعىلاعت هللا ىلص هلوقاماوةكم حت ع هيأدكالو

 نيهلسلا ن ناف اديأراقك اهوزغي ال ىدملانأع نمليتاماعأو« ءاعىزغ رفكرادةكمدوءتالى أ ةمايقل | موهىلا مو. ادع هزه ىرع ال

 (ناتوااربخأو) ارد>ارج>اهعاقي ة شدا نمي وسااوذةبعكل| بر ثيدحاذ دك وةطما رقلاةصقودربفتارعأهو رغد

 هللا ىبص ىذلاتدد لاو كلام نيف وءنءىراخبأ اهاور اك( سدقملات دب حّدةدعب |رخ٠ نوكي ىذلا)ءابولاب ىأ حدشتو ممملام

 ةوزغ سو هيلعىلاعت
 مدا نمةمققوهو كود

 ىد نمي اةسددعا|ل او

 حتقم قوم ة- ءاس ||

 انانوم مث سدا ثنو

 معلا صاعقك كي ةذخاي

 ءادفاتلا مذي صاعتلا

 نااوةيليالم 2-0

 لاملا ةضاقتسا مثتوع

 هثام لجرلا ىطعي ىد
 َ اطخاس لاظف راند

 برعلا نمو سالةنمك
 هدا همم هتاضدالا

 ىبزعب و م دب ن وكت

 د ةصالا

 ىأهاغ ندنامتك

 ىنا ةباقلك كك هلا ار

 0 ااعل ا

 رمسعةفال>ىقنانوملا

 تدب ىرق نم ساو هعب
 هركسءن اك اهو سدةملا

 ىعقونوءاطلوأوهو
 نوعيس هب تاممالسالا

 وشو مايأث الثىاعلا

 مهدجنالم و رلامه ردصالا

 ناك4-هانويوسذلا

 عنب موروهو رصأ
 مهاربا نب قح_سا نبا
 انافت | ةمس لاق زوالهناالا اهمض كح وةدحوملا عاقب ( ةرصملا ى 392 نمدعوامو) مال تاااموملع

 كَل و فدن# اهو زغىهوبازحالا ف كلذ: هرابخ خادعد (مهوزغب :ىذلاوههناوإ ةروهثملاةوزغلا ىف

 1 يلا ىقأو ةكم حنو نيح م ءازغ سوه اعىلا_ءتهننا لصوهو شد ه رةهزغلمل قدا كاودحأ

 أاهد-و مول 00 ا لسلام هناو ةيمسألاب

 عقوام قاب الغ هراعك ا!ااهوزغتالورئكرادةكمدو »دال ىأة- 0 ارقلامونىلا اًذهدعيشد ر ةىزعدل

 لاق[ سوهيلع ىلا عت هنلا لص هنا ىدةاولا لات نمد و1! قديش ا ا سلا ص عمل

 نانوملاب ريخأ) !_سوءهياعمّللا لصهنااضي[ناخوشلا» اورامم(و زهدعقلا ىذن نم نيب عم هلل

 اذه حصالواولا لا كفو ريثكل توما ىععردصموهوواولا نوكسواه>ةقب ونالطبةنرب محام د

 ا ملعب ىدلضرأوأ اناوم4لا فالخ كب رحئلا,ن اتوا سوماقلا وناوي 4لبا تاكجل

 ا ىل_ءلدبا ص: رداصملاف ىف ني“ ة>دعب نالعفن ا قي نيت متنتو ةيتانلا ف توم

 23 . رحت عنتما|ذلفءانعمىف ةوىلعظءللا لعجذاةمب رعلاةغللا ن احم نموهونارودلاونالوكاك

 نشد دف ساومعب هنعىلاعت هللا ىذررمم ةفالخ ىف كاذناكو( سدقملا تبي حاتدعب نوكي ىذلا)

 املأ نوعس هيفتام مالسالا ق عقو نو ءا طلوأ وهودر ك.ءاهيلرث سدقملا حدب ىرق ةنهةنرقى هو

 تدب هل هرلا نمو ىب لاهم ر لا ىهءدهساوعوةردملا ن نءةرذع تسة:نساذناكو مايأةثالث قب

 تنألاق 2 كاعتدشا ىدرك لامن :فوعن نعهلوأ ثيدحلاوحار 2| ن,ةديمعونأ اويةتامسدقلا

 قو* ةعاس !!ىدينيب اةسددع ألاقث مدان ءةبق وهو كومو هوَرَغ قلسو هءاعىل اعنهييا ناضل

 مث غلاه توعءاد نيتلم همداصونيعو فا :مثغلا صا عنك مكيف ذ خاب نانو ممم سدقملات دب حت 7 م

 كفن أ ناتؤلاو رف ره _صالاىب نيدو خدي ةن دهو هم :ةواهرخ [1ىلا اه ءولااةضاقتساملا قون د

 هجو نه هنالهيدشتلا» ادا يرصتلاهيفانالوةراعتس اوأت وما قلطا لش رمزاحم ا:غهوهفر أك تاكا

 َىِش اوقف رمل 1 ه0 ادقوهنيعيزا ملا كلذ ئه كفا رك ذهاىفا :ااوةعرسلاة دشوهورخآ

 (ةرصبلا ىنكس 00 ة-سفناادئاوغلا نموهوناوال-ط تهملقىفذاناك 0
 اف4فلاقيوة_يمالساةداب ىهو عصفأو ,رهشأ تقلا اوةراج>تاذوأ ةظياغضرا اهانعموءابلا ثي

 نهو ورم عسل :برعشقال-_خقناوز ِهَرع ءْنةبتعاهانب اض:أريغصت التربص

 ااا 111 ل ازهر محلا روكالو فور, ىرضبا علا تقايو مد اببدشل ةنااهظ رش
 ةرصبلا الاقي أهم امدمناو اراصمانور همعسانلا ناس # اي لسو هيلع ىلاعت هللا ىلد هألاق همك

 تلا تانملع واه امأآبابو واهقوسواه ةهزاكو اهخامسو كايافاوتلخدوأابتررمتن أن افا"

 ىحاو صلا سب ر-#ه-:هو 5 ءام>اوضو خ-سمو ف+روفذ- -:وفدس+ امنوا هناف

 رام الاو ةوبنلامالعأن ماذهقوا# مقس ىمر مالل ادي دم ٌدياهؤ للكو اهر_هاو ظواهئا>ط نيلزانلل| ص

 ت1 222225555: 222555525255:5:-::_-؟::؟:اونرببجبررببلا١

 تيغلاب

 صح

 ف 00 تاكا :اهتمارصمن او اراصمانورصمعسانل انا سن اي هللا سوه اعىلاعت هللا ىلصهنا سنأ نعدوادورأ ىور دقق

 اهبةرهاظلاابيحاونىأاهيحا اوضبكياءواهث ارعأ باب واهقوسواها> اسىأ مالا 1 ؛اهؤ الكواهخابسوكايافاوتلخدوأ همت ررع

 9 3 وصكالذدعبدرتوأة دو: ء«متدرورومالاهذه لء اوريزانخو:درق نودمصي منوةيد دمو5و 3ر7 ىذا اهب لوكس ةنايق

 اهّدرا ىلع طق مندلادبعيلةريشع ىف ةن سان ذلااهيكسوةرشع عبس ةنس رع ةفالخيف ناو رع رع نب عع ةرصبلا يرد قواه



 تدب 4 20 ء !ءىلاءثهلبأ لة عك :نيح هحصلاو أك (ةرسالا لع . ١ فطر

 ب بسم
 م 5 0 تس

 0 5 : أ ردصمىكسولوالادارملاواضت ردص هى كسوجلو الادا ارااواضن :أةرمدبلا هس ب رغاات اندداب مهواهداصر هكزو#* وى ؛تالامب غلاب

0 ء( واهو زنواهبةماقالا ىنععئتعك
 5 و4 .اعىلاعت هنا ىلصوراب 

 هيما ملم ه2 4 بسم نأ 0 ,د> قاض

 هلع ىلاعت هبا ىل- صودعد )ر >ءلاىفنوزغب) لوهيلعىلاعت الص هتمأىل (مهت)ناخشلا اور

 ىت-هأ نا مسانل )او هريغدوعيلوهيلا فرصتي قاطأ اذاهنالعلم ار حباارحءلابدار او هنامحىف كلذ نك. كل هنافإإ-تو

 قءارغىل-ع او-ٌصرع نواح مف هد رع كلولإل دهب دعقمو هو يو ءالاو عم ءاب هيد تو هو( ةرسالا ىلع كولماك) اردانالا

 جبت نوءكرب هللا ليدس كلل ارب م ةميه ىلع لمع مهسئرم ءلعد»-ة,ىذلاو زغا ةدعملا بك ارالارخؤمواملظعتواهفرتهيلع
 هماظعمو هطسسوىأ || مهتمددحأ هربا نرعلا ارايدب د 'الذ نكمل هنال هم .جعلا مال_عالا نمو فد هاش نم هفرعن أك هئيعد

 ردملا| اذه هرهظ لدقو ل نعت :دضاولو ةعلاهش راحا هلع س اح وهكر ءنك هل وهيلع ىلاعت هللا ىلصهقءدوتف

١ 
06 

 ا
| 
 كحرس ملال :كحض ظ

 وأةرمسالا كيه ءلولم مان سوه اءعىلاعت أ لس الور راع م ارح مأهتااخ نعهنعىلاعت هللا ىذر كلامنا

 ةرمسالا قع لولاك امهاتا اقف معلب دب وهو وه لعىلاءتهللاىل_صهللالوبرظةيث ا ماه مر هنالام وراه دنع

 ناىلاعتهشاعداتلاقف لأ تلازةرسءالا ىلع كولااكر ضخالا رحبلا نومك رب ىبعاوضر ءىتمانم سانا لاوهنلالوسراب ككحضأ
 مئافاعد_:ممت«ىنلعم لأ نعتنأ اهلاتو افلاعدوالوألاقاماللاةفكلذ ىأر ثمان مئاملاعدف مهم وب اجي ناىلاعنهللا عدا
 كدي ظةوتسا مث مان 0 رهن وأ معمر>بلا ىقةازغا| نيم !.ملاعمساصلان ةداصاهجوز زعمت جرش نيلوالا

 لاقف كدضت ممتلاقذ نمزىف ليقفه:هزؤفنادخاو# كم4 ثتناموتعقوةاهمك رتذاداف ب ةاوفرصتااملقهنع

 هللاعداتلافلوالاك نا ١ هززأ ىكرناوث عنمز ىقهنابأ مهد , عج وهنعىلاعتهللاىذرنامةعن مز ىف ل ء.ةورن أك هءواعم

 مدغم ىلع <ناىلاعت ءازغةفال اكوا ل مشن ءهّللا ذر ن ام ةعمايهازغفر >يلاو زغب هنع ىلا _هتهللا ىذرهب واعمرمأ هع

 نءاوالا نمتنألاقذ || دوهظو مهتءلءورحبلا ؤهتمأوزغ 2 ءملسو هيلع ىلاعت هللا لصور ابخات ازجعم ثيدحماقوهفني

 نمهزىف ردبلاتءكرف || كلا انالخءاسلاولاحرالر>ملابوكرزاوج ىلع لهل دهيةوم وأن ممارحمأن او همهف ولما ةكوش
 ١ ديزي رح نر 21 قدر ووبولطم عورشمهيفوزغلا ناومنعةداورف ءاسنللهتهارك ىف

 نبرع ناكو سرع“ ع 5 ىهوه .ةءوزغلوأ:و زغلاهذهو قاشملا نم هينا تاحردرشعربلا ىلعمرحأ

 وهاكلوط_بالا ازه>وهيرمأثددحلا اذه هلر 7 ذالمنالو [كلذؤنذأب : ل هنعىلاعت هللا ىذر باطلا

 كلما ناضل اونا مارحمأو ىف وال كهعلطم لب دهعلله قب رعت وماثلارحك ثيدحلا فرح.لايدارملا سداو ها ىفل شم

 نابرع-*اوىأ(ناو) م>و م ةعرحبلا جست ع حسن ووك #2 0

 (اطو:مناكولناسميالا) + 0 0 00 رويس يعبأ ب٠0 0
 هلا اايزن لاب) ا 7 :ودعملا هناع نع هن اءرشل يي داب ى (سرافع مل 2( لعوى 0!

 ا علا ُى 1 امر ياسا دا ىأوس مهوةروه- تلال زا. لا ىهو هيج سوس اةعمتجم ىكاوك

 3 ندم وك 2 قلعشامو عرشلاو وأنامالا ىععنيدلاو مدقن اك ةورثلا نمرغصماهطعلم لثااامببرضن وءاملا

 نيخيشلا ظقلو مجعلا مسا وهوناخ.كاواو رشيدحن ماذهو طقمهرغهيلا ل صملا1هذمنول ص.ءالؤهنا نع هءانكوهوهب
 مود هد الل ىت 9 فد :اصتلا نم ممهمروطامت ء ءاملعلاوءايلوالا ن# مةرهطاملا ضيأةوبنلا مالعا نم

 انور الو مو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلو سراشم» :دحو هللا بانك ةمدخ نم موي ن اكامو اهل ؛ءرهدلا تاب

 ن-ءتءردق هنواعم

 هتءاهحورخدعا عاد

 -- ةرسسالاو كركزوو

 كيدعاتك هربرهى أن -

 هياعىلاعت هللا 0
 ةواوين تاء حا نمهمهوّ اك ة ةيبوةثءلهتسلو هى ءم1لهىراشملاىلار ظذ اوه ةقبلا ب صةاوزاحدقوالا

 نيرخآو تلزناملفة عملا سرافو مل- هع 4< اعىل عت هللا ىل- ص ةنربااذ دهب ريخأ الى. .ةعوفاماو ةياهاحما بصعت سصعتي

 مه او_ةحلياممهم أوهس مهدجرمسأ سرافو رهشالا ىلعح ني ماسدالوأ نممهياضر [سرفلامهللاقي وفورعتل
 ناعمةرا تذل مسا ع 5 رءالؤهنمىلحر هلامثاي رثلادنعن أميال خ اكوللاو مث ىسر اغلا ن املس ىل عملي عضوف هللا لو سراب مهنماولاق

 نيقحاللا نيمداتلا نيرخ" ايدارأو مهترطف:وقو مهتنطخ هدم ةءلايمربدقتلا, ضرغلادر ها: ههولو سنحاةدارالدحاو«.ااراثملا

 ملعأ ىل اعت هللا ممل ءالامامالاوه مذالا ماقال |ذهىف مهالعأو نيقب الا ةباحصلاي



 ىن):دشب, تمهىأ(# دتجاهو

 امىل_عماش || نم لوس

 ىبةوزغوأ ىحدل'هركذ
0 

 ذالك [جادع
 هيلعىننلا ىأ(لاقن)

 تجاه) مال كاوةالصلا

 اوعجر| هلق ققانمتومل

 (كلذا ودحوةنيدملاىلا
 ىل_--ءقفانملاتومىأ

 كلانهءرب_-خأمقافو
 ةعاؤر وهقفانملا اذهو

 دحأ توباثلا نبدي ز نيا

 ن--هزاكو عاقنوةى

 ءانهكو دويلاع اماظع

 وأ هلاق اذك نيةكانملا

 8 رك ذام وا

 ىبنلاىأ(لاقو)ىملحا

 [مماللاو ةالصلا هيلع

 عئار نعى اريطل ا هاور

 ن-هموقل) خد نيا

 ةرب رهوأ مهو (هئاس اد

 نب تارقو ىد هودلا

 لاحرلاو ىل>ءلانامح

 وهو ىامولا# :وةنعنبا

 هيما
 :هدحاو ىأ ( (عدحأ

 ف) مةمد>اولكال

 ىأ(دحأ نممظعأرانلا

 اذ_هىفةرو صوةثره

 مهد_-[توعناب ول»

 سر ثيد_كا را

 لثمرانااىفر_فاكلا

 هريغوم -ههاورد>أ

 ديرب ىأ( ى-عيموقلا

0 

 مرا لكك( لو وانأ ترتب وتامز اوسغاذ هلو

 هوزغى هو هنأو زغضعن ىف هتارغو لسوهيلعىلاعث هللا لص ىنلا ىدىأ(هنا رع 4
 تس 2 _ششللْلالل 7س ل جدت

 | ىل همدخءانو ول انك لاوهنع ىلاعت هللا ذر ةربرهىلأن ع ىورمثيدحتاواض, أمهدالب :للع قاطو 3

 نم 125 مهب اوقدلي الم منيرخآو اهيفهاوقوةعملاةر وسهيل ءىلاعتهتلالزن :اقرا سوه اعرلاعتهللا

 من هيلعمدا .وهياع ىلأعت هللأ ىل- ص ع طوقهنعىلاع: هللا ى ذرىسراعلان املسأئمقو هلال وسرأب مه

 ع اًضيأىوروم -علاناك رلتباور وماله نملجروأل احر لاخلا رثاادنءناميالا ناكوللاو

 هققح كلوز ريل بدسد لا هن نم عذامالو ا ريغام وقلدشس ايو نا وىلاعت هلوقلو زند_:عناك

 سذح ا هيدار ؛انال 0011 10 ام ونس ازديلاراثلا نأ عتالؤ ميراشالاونورتغلا

 د هيأة عهللأ ىذر هللا دمع نءربأح نع تموأ ورام ذ نم م(و) ءالوه سذج نمربدق“ , وهوأ

 ةوزغىهو هنأو زغنمهو زغف ىأ(هنأو ٍهزغ ىف سوه اعىلاعت هللا يصىنلاو)ةدشن ( ع ر] تبهىأ

 وهونيقفأن لا نمىل-+رىأ(ىت وءاخمتوملا#الاةق) راظذ هدفو لقاك ماشلا ضرأ نمل وهو لود

 لاوواةفانمهامساذلفنيةفانملا ف هك دوهيلاءامظع نمناكو عاةنيق ىنب دحأ توداّتلا ندد زب ةعافر

 ىلاعت هللا ىذر نامعنلانيةداتقهذعر 1 ذوهنعىلاعت هللا ىذر نامعنلا نةداتقمعهنا ىز وحلا نبا

 لعاقذاتم هتيم فةمص هناديرحألا قى هذلالاقو همالسا 7_4 ىلع ل ديام<: هىأرهناد-:-

 ابرامتعاب و هوأآهرهاظ ىلع لوا ضي أو هو رافكل اءاماظعنم ما ءتوملانا ىورو هرهاظو همي ةح
 ا ٌممهعو>ر قكلذن اكو ىنلطصا اى: هو رغد ةوزغلاهذهناناهربلا صو رمضملا مكلانمهملق

 تا غىلع لدتامالرك ذا 1ةمالعم 1 هواه# هال ةخاىلعقدنلا لبق سجنوأ ع.رأوأ تس ةنس

 لدتساك اهبلدةساهناالدهياعتءهنمموهسلا عرش اك مه6تكلهأ ىتلاداعع  ,قاكىلاعت هلا

 ىلاعتهللا هع:_صال ةمالعا#مالاةيناىلاةجاحالو نيمحنملاوءامكس هر تار ودتلاب
 ىبنلاىأ(اوعجراملف)ءيفةرؤماهلعج وا طمدان_تاوهاما عونمملاوهيلعدارأنمعلطأو هردقو
 كاجشلا لدم لا اني (كلفاودتك) ةورغلا ك1 نم4«منمو _سوهماعىلاعتهللا ىلد

 آلا لمس رانج ,خ'تقو كله ةروك ذا ققانلاكلذتوءتاممغملا نم مملل_سوهياع

 دخل :عىلاعت هللا ىذر < ردت عفا ربو هى اوتلا ءاؤو تيد دوم اعىلاعت هللا لص (لاقو)

 رك لثمس اا و 00 ىذرةءاحصلا نم( «ئاسلج نم موقل) عيدك
 ١ ىأ(دح أل ثم) مهجن اك ذاىأ(ر [رانلا ف)نورضاحماهأةتمدحاو ىأ(عدحأ سرض )ءامركو
 *هرقاكلا و و :دحىالملار اك توومهدحأن أن ,عةرامعوهوامظعروك هلال 4ك

 م-هريصةوقو مهباذعت ا ن نعةهرابعهنوكو هيلعدشأ ناك _ةهءاذعدازداز املك يذعملا مسج و كح

 0 نيذلا(م وغلا سهذق) 0 يا لا ع

 باهذلاناف(اونام)موةلاس هذ هلوقبم ةرترهوأ( ىعب) هاوقبهيلار اشأاك مهلك اوثام ىأهءادلج اوناك

 ١ « رئاصرأنل نىك اهلانمءهاذلا 4 61كيلو تك ردا لطعدقو ناك نا عنف ازيسب الا طل ةرقح

 ١ همساور هاظلا بس ايبا-ص ناك نهىلعرت_بلاوهتهار 1 لهئوعب :لومهنم(ل-جروانأت يقبو)

 نءوهو هباور جصالاو هو م- 4انهنال قو 210 ساو رج سالو لارا اوتو ءنيلاحرلا

 مون) 00 يطل لاما كلا ندانكاقلا لا قي ماص نما (اديرعل تف ) ةمامملا لهأ

 ىمظعلا|هتنيدمو زاج#لا ىقرشةفو رعم ضرأ مسا ىهوةمامياانناكبرحفىأ (ةماميلا
 مدقوهعمْنأكو هّللاهنعل مل يسم بوح ىف نطل ا نيد زهلعق ىلع ةواضب أةماميل أرح> ىميس وردا

 كرثلاةمليسمىدااملفنآرقل | |لعتو لسأو لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىبنلا ىلعةقرش ىبدثو عم

 | ىلا: هللا ىض ىضرةباحصلا(ل-ءأو) كلذب هلدهشودترا ىحولا ىف إ_سوهيل عىلاعت هللا ىلص ا

 ممع

 ينوحلا دباخ نبدي نع ىئايننلاودوادوبأءاورإك ل- تولع ىلاعت هللا ىل_صربخأى أ( (لعأو) ةةورعمزا 4 ايقر هح ان(ةماميلا



 ملل دام .وهرفاو١4ىهوىازفءارلاو ةمحعملاء| اغا حاشب( دوه ز زرخ نم ءازوخ)ةمسقلا لبق ةمينغلا نمذخأف ناخىأ (لغئىذلا»)

 قونلاف ىب : يمل اد.اخ ع دير ن عف هنو مدع: ىأ(هلحر ىف) ز را كلت ىأ(تدجو ةاةراج لا نع صوص# :ا:هاهدارااواهوكت نم
 تازرخاند> وفهعاةمانح مق لاعهللا ليدسىفلغذف مح -اصْنالاقُد مل و هيلع ىلا عت هللا لص هنا لوسرلاو رك ذغربيخ موب لج د

 ل-غ)ىذلاب( رب رهىفأ نع) ناخيشلا ءاوراك ملسو «اعىلاعت هللا لص /ءأوىأ (ىذلاب و) نيمهردىوا_امدوهتازرخنم
 هللالو-رل ل+ر ىدهأ امهظفاو لو لج رلاهء لمنع 0 ىقوهيذ ىدىذلاناكلابو ىأ(ىفشيحو دينلا

 لسو هياعىلاعت هللا ىلص
 معد مهمسا امالغ

 الحر ط# و هاومئمق

 كانتا دكا ليف را
 مهسةداع مسومأع

 وقم م وو ا هوعمو نا اب و.لعاغلل ىنمم ضاموه ديسك : ١

 نمةدد_ُثم مالو ةمجعمن مغ( لغىذلاب) ىوهح ادلاخ ديز نعال اودوادونأءاور ثيدحملا

 رثكو تاس لاح تىرامتاءاملاوهو للغلا نمو تلغىدالان“ اك ةيفذةفةرلاوهولولغلا
 | ةرادح هوة رؤيتنا -اوةم>ءمىازوةلمهمءاروةمجعمءاخ( ازرخإ مانغا ن ءةقرسلاىف هكامعتسا

 امهدج مساباومس ةفئاطلا ذهل اههنالفرصلا نم عونمم (دوه زرخنء) رهوج لك واهني زرب ومظنت
 اولصلاه:ل_توهيا ع هللا ىلص هل كلذ رذناهبىفوت هنالرع ةدوهيدارملاو فسون وخأب وة عن نيدوهي
 4 هعماموهعا“ مامدتعك ةقهللا ل دس لغدق ءيحاص نا لاة فكل ذل سانلا هوج وتريغتف ؟بحاص ىلع

 نيمهردىواسالىهو هتومدعده-ءمامو هكرتمىفىأ (هلحر ىف)اهاغىتلاز رخ اكلن(ت دجوف)

 | همسا ف رعبالللج رلا اذهو هعماع«يفلزانلا هلم ن ءانه هب زوكتوربعبلا ىلع عضوبام لحرلا لصأو
 اءاسكو لومشلا نمةرملا ىهو(ةلمشلا) ماك فرسىأ(لغىذلاب) بيغلا نموهاءاض»أ لعا( و)
 | لاوه_ت ءىلاعت هللا ىضررب رهىنأن ءناخم_كاد اور ثيدح ضءءاذهوناسنالا هءلمثشي ريغص

 < | هللالوسر لحر ط# ب وهامشبف مءدمهمسا|مالغإسو هيلعىلاعت هللا لص هللالوسرل ل جر ىدهأ
 ىذلاوؤلك مل_بوهي ام كلاش لسنا ةنحلا هل [يهانلقفلمَمَق "راع مهسةءاح سو هيل عمل ىلص

 نءراسبخأ«يففاران هيلع ل عتشتل ةمسقلا لبق مئانغلا نمرع» .خ مواهذخأ ىتلاةلمملان أهدي ىسعت

 راعن مل بصقريغنمةباص| نيل مهمع اروزيع رئاغوابذ_عمهنوكبوهشقريسورامخارابت عاب بيغلا

 ملسوهياعىل ا تهّللا ىلص هيلع ل ةةالج رناو هوعبباصملا ثيد<ةراشا هنا لد ةوتلق: ااذاس رغلا

 نو رظني ء او هذفرانلا فو همل_سوهيلعىلا_عتهللا لص لاقت تافنينرسك و وأن يد>شغب رك رك هللاقي
 وهوف:صاملاءانعىذلاهناو لوالا ىلع ىلاعت هللا هجر ىط وي_لارص“ةاواهلغوابعوذنعاوذج وق

 ا ةلمشلا ظعلدت ءلالالودعسج وأى زلاوهعب ناهرعلاو ىفاثلا لع امومملا ىىوونلاورهاظلا

 هنأ لءقو هيقدصتيو أ ماماللدربفرعاذاو هن مهلك نيملسملا ى> ىناعتل مئاذغلا ىفلولغلا مب اظءنهيكو

 ةالولاحافرئابكلا ن ماذ_هناكاذاو خو_هوهولاملاذخأب رب زعتلا ىلع ىنبمهنا ل يقوق رح
 َّق لبو هيلع ىلاعت هللا ىل_صهياعأامىأ(ه- ةقانشيدحو)نوعغجارهيلااناو هللانافمويلارومالا

 اهوربل ى>هنعتياغوهتقان(تاضنيح) السم ةورعز عى ييبلاو ءاورىذلا هت ةانُث ب دحّتابيغملا

 هللا بص ناكواهدو#هواهمامز وهوةمجعملا»ا ارسسكب ( اهماط هرج كلان) هتفان(تقاعت فيكو)

 5 معبالو بيغلا د هناده# معز «؛فيك نيقث ةانملا ن مل رلاقفتاضالاهماط إسو<4لعىلاعت
 برع ديلي 2مل 0 وقفانملالوقب هريخأو لبر بج هانأف ىحولاهست أم ىذ ميكب :ناكم
 2س _ _ _ ب بب7_-_- علللسسلسسلص

 ىل_صهرأك لذواهءامزوأ اهنسرب ى' (اهماطخ رج كلاب ت ةلعت فيكو) تدقفو ت ءاضىأ(تاضنيح) ماكمو هتةانب ىويبلا

 قفانمتواتجاهاوئاربيخأ ىلا ىهوسك ارلا نةدنناتداك < جرم هتذخأ ىلطصملا ىنبةو زغنم ل ةنيح لسوهيلع ىلاعت هللا

 هربخالاهتقا ناكملعبالو برغل ملعب هنا معزي ف يك نيدقفانملا نمل جر لاقفةل يالا كلن ىف ماللاو:الصلاهءلع هتنانتلضو
 لاقوأببباحسأإ وهيا ع ىلا هقاىل درب اوال ناك<و فان لوةبهوخأ ومالا هيلع يرمجءانأف ىرلاميتأيىذلا

 لبقنوعباوجرخف ةرجشبا عمامز ناعت دقو بعشلا ىف ىهو ىتفان ناكمب و ىذانملالوقب ىفربخأ هللا نكلوبيغلا لعأ ىفامعزأأ م
 قئالإك لذ نمآواهاواذ ف صراكولاق ث دحا هودج رثبعألا

 هيمارىردمالى أر ثاع

 هلاثتهاولاةؤ 1

 هللالور لاه: ||

 : وهيلعىلاعتهنباىلص |

 هدب ىسف:ىذلاوالك
 امدح كازدشلانا

 لاقو ىححدلا هركذاران

 ةامشلالغى ءذلا ى | <١

 ىوونلالاقةركر اذه |
 ني ةاكلا ارسكيلاةب

 قهولعج ام-هحتفقبو
 قوهانكوتام-هملا

 داهحلا فهجام نبا نئس

 جفرا طبض (هانو)
 ريدقتاا لعلو خ.دلاى

 وأاميضقىأ هتئاناذكو

 اك هةةانوىع ثدحو

 رهاظلاو نا_هلتلا لصأ



 ىلأ نبأ ةمركء ورع نيىل.ه-تىهو(ةكمإ لهأىلا) ةيفلارد وثك«ناكوةعتاب أ نياوهؤ.ااناار..كي (تاءاخ ب اثك ناشد و)
 لدللاك شدحن كيلا هج وتد لسوهيلعىلاعت هللا لص هلا وسر نأ حملا ةما م نم ةعيش 8:6 يي

 لاس سس لل شش»6 7 7 7062 سس لل لال 2 2 يبي ممم م ل ل تت مبلل 7 عكا تبل

 ىتةانناكبو قانا لوقب ىنربخأىلاعت هلا نكلوهملءأامر بيغلا لأ ىف معزأاممل وهيا عىملاعت | رو
 كولاةثيحاهودجوف بعشلا لبةنوءساو+رخفاذك ةرحشداهمامز قلعت دق س عدلا قف ىهو || هل: مهنا كيلعتَا
 ةلمسيملاداصلارسكو ماللا حت بيصللا نياوأ بدصالا ديزو هو ىتئانلا كلذ نمآوا مبا واخ ف صو ناتتك لمقر دعوا
 جير ىفافصلا لهانم فى طويسلا» ذاك م. يحصل اوهنملا ةرابع نمهانركذامودوبمدلا نالوأ ناكو مكيلااماق ةدقادمم

 ثيوح هتان تاض نمو ىرخأ قو تاض نيس> هدقان ىه ثيحو خسذلا ص هب ىف عقوو ايدل ثرداعا كيلعت ا

 هز وجاك! رسكل | ىلع ى.موأ ىذلا لف فطءرو رجم وهمهضءبلافهرخآ ىلا فيكو تاض ني>ىه 0 1 و ا
 ةدوحوم ىأف وذ رمخ ا دم ىفوأ دتيمهتقانو ملعاللو معمق رظاا نعد وخ ث .>وهاحنلا د م

 ىلاعت هّنلاىل-ص ىنلا ملعأ ىلا تاءيغملان م(و) هلثمنع ىغىؤتناو ثي> ةئاضاب رحل ىفةل او

 ىنسسسلالللللا

 ريدتف عملا نم عئمالو
 2 0 »ع ءعلئاناَخ اي 80 0
 ىنأن ب( بطاحٍب اك نأش:) مل-ءأني> ههجومللا م رك ىلعنءناخيشلا ءاورامامبهياككأ ملوهيلع ا 5

 مل_وهلعىلا عت هللاىلص ىننلاز وال( ةكملهأ ىلا )هلسرأ ىذلار وهشا ىر ديلا لاهل اةعتلب 3 ءال اوال 4
 ىلاعت هللا لص هللالوسو أ هيفمويلا نادك طاح سكة هد_دطقموههج وتبادحأمل هلو ةكم عمو لذات 5

 هناك. عهللاهريصنهد_>و كيلا راسول هللا مسق أو ليسااكري ب ل. الاك سدح كيلا هجوت دق ف سو هياع
 اوبهذا ةباحدلا ضعب وىلعل _سوهيلعىلا عت هللا ىل_دهتلال وسر لاةفرذ لا كيلعف هدعوأم هلزجنم
 اوتأفهريسم ىخأ سو هيل عىلاعتهللا لص ناكو ه.ىفوت اة بو كما هعمةيراجا ميشا ةضررملا
 ىلاعت هللا ىذر ىلعلأدي مع وجرلاءاومهثايثاهعماودح مئاهوشتففت ركسن اق راها اودجوةلحغلا

 هناوأاماقاةصقعن مراثكلا تجرخاؤدير الا دد هذ قدص سو هيلع ىلاعت هللا ىلصوريخ نأ هنع
 لهأ ىلع علطا هلا نافال !.وهيلعلاعت هللا لص لات هقنعبرضأ ىن ءدهنع ىلاعتهللا ىذر رعلاف
 ادنمهيفعض؛ نادارأفهعايّض ىثخالامواله أدم ]ناب سطاح هلرذ_-ةعاف متيشاماو نصا لاقوردب
 ةأرماعمناكباتكلاو ىراخملاوريسلاح و رش ىف: ص ةمةصقلاو مدقت [كهرذع ل. قف هظفح ىذتعي

 ىوبملاو ودسانباءاورامتاميغملا نم سوه يلعىلا عت هلزأ ىل_ص هئرج خاام(و) ةراسمأى مست

 نيسح) ىفاخنبةيمأن ب( ناوقص عم) ىلخ نب بهو نياريغدتلاب( ريعةصقب) لعأن يح ىفاريطلاو
 هياعيلاعت هللا ل_ص ىننلا لقي هنارسلاكلذودحأ هعمس ةيفخ فارس ناو عصري عرمخأ ىأ(هرآس
 هيلعهلاعتهّللا لص ىنلا لتة ىلع هطراشولاكتافاعاج ناكودحأ هب رعش ل ثيحةتغبهينأيذاجل دو

 ملفا. كبحاصناكنا
 ني>هموقىلءعدمل

 لاف هدلب نمدو>رخأ
 عنمىذلا هعنم بطاح دل

 نءىل ءءاعدلا نم ىسنع

 كاذب همكسافهمل دمار

 ةصقب وز كلا: هءلحخأو

 نأ رغدتلاب وهو ريع

 -م) فخ نب مشو

 ةيمأناىأ(ناوذص

 راك : < هاد أ
2 : 

 اذان ملسوهيلعيلأعتهلا ىلص ىنل ا ىلاريعءاحاملف) كالذ ل «ةناه.طعنامه.لع َِط رغشا كأ( لو اخ 0 5

 اهريغهيلععاطرملا مشب ناكىذلا(رسلاو رمالاىلعيلوهيلعملاعتهللا لصهنلالوسرهعلط أولد || 1 1

 بهونب ريع نا كلذللداحو ةرهابلا تازجعملا نمدهدهاشالهمالسا ن وري( لأ ) ةكعا شو 3 ىلاعت
 ا

 لاف م ةسوتياقلاناحأ اوركذفردب دعت رجلا فهعنباوهوةيمأ نين او ص عمس اج

 لايعو:ؤ اضقىدنع سدا ىلءنءدالوأهّللاو ثقدص ريع لاف ريخمهدعب شنعا| ىف سا هللاو ناوذحص

 ىلع لاق ناو ةصاهمنتءافد دنعريسأ ىباةلءمريقىلناف هل تقأ ىت>ادجم ىت [تنكل مهءايض ىدخأ
 همسوهنسىأهفيسنح_ثمثىنأش ى-ءمتكالاقفاوةباسمويسساوأىلايععمشلايعو هيضقأ كنيدأأ | 3

 اكلا ان "2 هر 5 90 هيك . 0 2000 ”اطز »جداد -:ىا (مل-و

 ص دهل ةقهنع هللا ىدر رعمآر فهةمساحشوتم دج لا باس خان وههدط ىأ ىدى ةأو | 9 أايكذ عاش
 3 . ّع |[. . 0 ٍُظ تاذذ 1 7 5 9 ا 9 < : -- صو

 هلل ا لبقافىلع هلخدأ هللة وهيلعىلاعت هللأ لص هلل لَو ردهيريخأو رم ل أحام هلل ودع ةخيدن فو( ىننللري عاج

 ىلاعت هّللالوسر هعلطأو هللا دصاو ل سوهيل هىلاعت هللا ىلص) ىننلا ىلا

 نينحدعب ناوفص ملأ اذكوريمع ىأ(ملسأ) هريغنهىنخناىأ( رسلاو)هددصن ءاجىذلا ىأ(رب الا ىلع سو«. ىلاعت هللاىلص
 ىناريطلاو ىويملاو قحسا نياهأز رثيداو يباح هرك د

 هلل عحىأ (هطراشو)

 ىلا ىل :ةىلء) العج
 4ك ءاعىلاهت هللا ىل_ص
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 مأ كح :ءسانعلا 1
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 ثراحلاتذب ةبابل ىهو
 دعيت ملسأ أما لوأ

 ىه ل؛ىل_.ةو هحيدخ
 باطلا تذبةهطاف

 ليضفلامأةخ-: ىو
 ضع طاغوهوريغصتلاب
 تايباحصلا ىفله1للب
 ليضفلا مأاهلل اةد نم

 كلذ ناكوريغ_هعكلاب

 ىأ (همتكنادعد)

 27 ايولسرأل )| سو 4- 1ع ىلاعت هنا لصد آر املف ل خدأ تاهسهسل هش لامك ذأ ىدمت ءىلاعت

 لاق كةنءؤف.داالااغل اههيفاون تحاوريسالا | دهت شح لاو ٌكبءاحامل اقم اندقريعاب ىت

 را ناوهصوتنأت ,دعق ل: لاو اذلالات حام لاو هلت -ىذلاام ىنقدصألا انأش يغسل

 كلايعو كئ.د لمحة هل 0 علت كالا ءوىلءنيدالول تاو بيلقلا ب راصأ ذو

 هللاود ناو مدوأنأ ايا ص وت كك :انك دقوهنلالوءركن :ادهثأل او ىلا

 مل سوه اء ىلا_عت هللاىلص ل لاقةدهشتو ومالسالا ىنادهىذلاهنبد#| أفهلنا ال هن كامأ مهنا لعال 0

 انها يوجه ءاحمتحتفلا موا 5 اخس رهقن 1 اوقصامأو وهريسأ او ةلطأو ونآ رق 2ةاأوو أر قاؤهنيد اخآاو ومن

 تادا!.«نموهوه_لا سانلا >أ ناك |.ةاملق ممل شانلا . طغب أريج ناكو « السا ن تول ساق
 من يع ءاعىلاعتهللاف_صاضب أ(رمخأو) نن بأى ثنا داحأ هلومال الانهندام كي اهعذو شد رق

 هعدهكر ب ىذلا 0 مك ز2_سنة كن ع نءىوييبلاو 5 احماو سابع نبا نعدجأءا اورامم هيثلسو

 [كل_ضفلا اهمب ا مءابتدنكه تح وزةماالهلاب رح نيسراحلا تنب دابا( لضففلا م أدع ةكب/ سارعلا
 د_عد تملس اما لوأاهنا لاقي اهمع ىلاءتهشا ىذرهادعلا فارش نم ىهو لضفلاونأ سايعلا 5

 اكلذسامعلا
 0 ءاا رمسأ اذ( همك ناد هد ) لوب ؛,هيلاراشأ 5 ءدالوأن ءىتحءافخأواهد_:عهلم تكن اكو هدخ
 راج اع نيالا 5 حنصام ل بوهيلعىلا عن هللا ىلص ها لاذ ىل لاماللاةفءادغلاهنمسلطو شد رقرافك عم جرتالردس

 6 ا ءادقلا لبق لت ل هل لل :و(- افاهريغو ىريغهملعام )اة ) لضفلا مأ د:ءهتعضوىذلال )املا

 2 .فمل_سأ هنا ل-هقدقو ىلام ن٠ هيفاومعطامنينمؤمل امرحالز . [للاتف هيسندمو :اىزلاكلام كل

 ريغص+ اي ليضفلا مأخ دل صعي قودعن الءوجو نمنيما ملا عفن نمد .ةأئهمالسا نك ناك نكلو

 لوسراب سامعلا لاق *م-هءارم أع ادقي تعد سا ١ رقتناكهناثددحلا لصأو ءخسانلا نماطخوشو

 هتلاف لوةناكن ,ك- ناقكمالساب .ءاهها ا يميلع لابس ا ىل هللا ]وسر لاقفامل ستنك ىلا هللأ

 كلالع ا ل ةءوثراحما نب لفون كد خأ ىف اوك دفاوانما ءناكدقف لرارهاملل

 مآد_:عمتنفد ىزلا لاملا,تاعفام لاقءادسقلابىب ام. دبع دعاملاو ثراحا ىنب ؛ىخأوةم -ءكفيلحو

 الااذهاسو ىأ (اهريغو
 كابا هنامدسهللا مالعأب

 بدسراصف ىأ ارسافأ

 ارا الن مال

 مقال اليقن لفت
 امل ىءيلءاد_غلالمق

 [!لاقفهتدتفا ا
 ا اهريغو ىريغهماعامغ ئنا دههنلا لو سراي هّنلاو لاقفىدلو لاا اةىرعسىف تمص[ ناتلقو لضم

 رخأهلعاو لوةأىلامنم اهبمعطيا بهذلا نم ه ةبقوأ نو رشعهعمو ردبلج خس ابعلان أ: اح هنافىأ تهدأ امك ب_بحاق

 هلاح ىةنادعب هءالسا ىنافمئادف نمه :ةوأ ني رشعلا بسحين ا سو هيلع هللا لص ىنلا ماكف برحلا ىندنمتذخاف نبك رمشملا
 ملس أمنا هناهب نظبالع ٌ ىنلا اهيأاب هللالزئاقمه هادعفأتل هثناو اطعأ لاذلاة كل هكرخ# الفات ءاعم.نيعتت تجر يثامأ لاقت

 ثيدحملا ولام فدي الغ هناهولاف ىذلاوذئني> الا لسأام هنا! كاف فن_كملالوةىضتقموهن”الا ىرمسالا نم يدب[ ىف نك لسق
 نوملسملا ناك وردي لءقناك همالسا نا ليةربل ا دعني | لاوو همال- ع مك ناكو هرييخ تن لبق دأ

 نأ ب حأو نكرم“ !الاوحأ سوه ليي لات ناسا لورا دا ووقت هكع

 مك-فم ىبل نمردب موب اسود .اعىلاعت هلا لص لاقاذلوريخ ةكمبك ماقمهيلا بتكسف ةندملاه لع مد:

 سامع نبان ءلد»| اءاور

 قييبلاوهدصو ء؟احاو ظ

 السم هريغو ىرهزلا نع
 ةخ-فىو (هناعاو) |نعقييبلا» ءاوزات مرعب .اعىلاعت هللا بص هي رمخأ ام(و) اه راكم رخاكا هنا هل الو سابعا

 مالسلاهياعىنلا ىأءهنا ىف هقنعي هحرجأم- 75 :اك ( فاخ ني ىلأ) فش (لحعي تهناملعأ) هناالسرعسد.ملا نيد عسوةوربع

 ىلأ) هديب ىأ( ل“ 38 كلت“ الموب لك اهةلعأ سرفىد_:ءلوق ةكعهيقلاذاك لذ ل+ةناكو افمسىهس لحعت اخدحأ
 هاور يك (فلخ | يب ايم اماه * هلل !ءاشث ناكإمق ا انأ ليوا -وهياعجلاعندتلا لص (لوقيف املع

 ا هليدساولخ لوهراع ىلاعت هللا ىل ههللالوسرل اةفنيمل لان هةءاج هنود ضرتعأف م ناتودفال

 . .6 ,قيسوالسمبيسلا نبا اناا. دمر نع نووي جر لسن وف لعصر نجف

 فرب تافمقنع قدحابهجرح مالا هيلعدما اك امك علا



 تاكهلك ادهنا) هناشىفل_وهياعىلاعئهّللاىل صمعاو ىأ(بحلفأ نبا مدقتاكبا وصلا ىهو ةس”عةخ فن قو( ةشءقو)

 للا اقلك مورئلو هملع تلال مدلعل ة تع قالاقو لاق ثيح انه ردت ىكدل ادع او هلأ بلك هلك أه ةنسشن قو( هللا بالك ن ف
 عرصماذ_ه هلوةباربلقنمم شي رقراقك كال_هعّداومنءمل-هىفاك ءأو ىأ(ردب لدأ عراصم نعو) عّتفلايةداورلا نأ عم
 نءامهريغو ناخ.ثلاىورإك مال_اوةالصلا هيلع ىلا ىأ(لاةو) لاحلا فرب خأ اك ىأ (لاق ع ناكسذ) نالف عرمهماذهو الف
 نيدفنيب هللا عاصيسو) ملح م ركىأ (ديساذ_هىنبانا)ام,معىلاعت هللا ىذر بلاط ىلأ نب ىلعنباىأ (نسلا) قرط

 عابتاوهعاي_ثأ نمنيتريثك نيتعاج أن يملسملا نمنيتميلظع ْنيشْمف نيب هنعاصا 85 ناهللا لعاو باور قو( نيةم.ظع

 هن لك تغابدقوهنواعم

 ىلو الف ىرصملا

 ةمد< هد ق.رهأام

 ملال م_ثهلاقو مد

 هنواعم هللاوةيواعملمالا
 ىتاوهللادمك مكشكمق
 نافدعدامأ لاق مثه-ي ع

 قتلا سنكلا سنك أ

 ىذلامالااذ_هناوالا

 ق->أناك ىرمال و >
 هلاك رث ىل ق> وأ ىتههب
 حال_صاةدارأهب واعمل

 مهئامد نةحو نيملسملا

 مل ةنثف لعل ىردأ ناو
 م نيسح>ىلا عاستم 5و

 ةباو ىفو لزثو رقغتسا
 مةلاقمث ب واعم بطخ

 سانلاا هيأ لاو ثدهشنف
 انك اذ انا
 انرخ "اب ءامد ن_ةحو

 ايندلاوهذم مالا اذ ناو

 ه-ينالةهّللاناولود
 ل مالسا أ ومالصل | همأه

 معي ولوقلانمرهجلا لي هنا نود عوتامديعب مب يرق ىردأن ا

 هللا ىلصهن معاام(و)دحأ نمدعج رم ىقهللا هل اقل 25 ىجاشقا د 2 ىل عى دد وللاةةسأ,نم كام

 ماشلا ىلا بهاذوهود.الا هلك اف( هللا بالك ن مسلك هلك أ,بهناس ل ىفأن اةبتعىف) لاقدنا لسوهيلع
 فاضالا ىف ىلاعتلا هلاتأك اميظعت ةفاضالا هتداؤأ هلل :ةاض أ اس1 وةروصهرمشن وهو ايلكىمسدسالاو
 د_ىالا ريقءوهرغصملاناوريغصلابّةِسمعو ةيمعو بعتمدالوأ هناك هل اأن ام دقو بو.فملاو

 هجر فدصملا نا مث مك ل .مريغ ضارثعال ةىلاعت هللا هر فدصملا هلاقام ل ةملاق نمت دل !ءاملع

 ةيريخا مما ىذتةي انههمالك وةيئاشن اة .ئاعدت| هلا هذه نوكشف هئاعدةراحا لصف ىفاذهرك ذىلاعت هلل
 انهو را.ةعاق؟هرك ذ_ةلمةءامخ هلاك نادنع باوكاوعفادته.مالاك نه .ةس.غمرعأ ن عاج رمخأ

 لوةءالوهواذك ل لاقاد_ نالاةكءءردّتش مهؤاعقر هالاودسالا ن«فاخأل هنأهذد ٍُ 9 راشعاب

 لوسررمخأ (و) ىنعمريخ هئباحا ىقحت نمدن ءءاعدلا نالا-ة,دقوربخلا صاو*خ نمقدصلاواودصالا

 نمهىعل ضرالا ىلءمهعوقوو مهلة لاحم ىأ (ردب لهأ عراص «نع) سو هيلعيملاعت هلا ىلص هللا

 ىلا | ريشمن الف ع مدماذهونالفع رصماذ ها متعقو لمة لا ةفمهد. دانصو سب رقراقك نماهم لق

 ريخأ ام( ناكف)اهبنارادلا لهأ لاقي أك اهيقم#متةجع اقم اهلهأ مهامسوه عوق ءىل.:اممهالتة لاحم

 هلهتمعىزلا هعضوم مهنمدحًاز واح: ل( لاقأك )م وعراصم نع ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو ترهب

 حيض فاك ثيدحل اذهل صأو ىنالامس خلاب ر ابخالا نمد. ةولسو هيلع ىلاعت هللا ىلصهللا لوسر ١
 ىلعمدي عضوو نالف عرصم | ذه لاقو م13 ل_ءقردبب ماقل#سو هيل ءىلاعت هللا ىلص هنأ هربغو بيب

 زواجي لف مهعراصملاريشمادحاو اد_>او مهد _ءعوا,ياعمدب عضوو نالف عرصماذ_هل همم ضرالا

 هيلعهللا ىل طددهللال وسرءاح مثيل قا اىفاو-رطو مهلجراباو ممكالذك اوعرمدةهعشضوهمه 1

 ميردعواممتدجو لهد>اودعبادحاو موثامساب مهيداني نالق نبا نالفالاقو ميلاد فقو ى>ملسو

 هديب ىسقن ىذلاولاقذا حاورأالادا أ ماكتأ لس وهيلعملاعتهّنلاىلصدهللالوسرلةبادعلا لاف اًةح
 ىقم سوه يل عىلاعت هللا ىلصدللا لوسر(لاقو)اودرت نانو ءيط*سالمماك-او ىمالاكا ممم عمسأب مثأام

 ىنبنا) هنعولاعت هللا ىذر بلاط ىلأ نب ىلءنب( نسح لا ىف)امهريغو ناخيشلا أو رعسيحص ثيدح
 هب ةيفرعةقيةحراص ئت-اروئماقالطادلولا دلو ىلعودلولا ىلع ىلط هنالاز اح هلاغيا وأمس (اذه

 تاقالطاد كلو تاهج ن مهريغىلعهلضفو هناذوه.سن فرشا هموة فدو م سر شيرش ىأ ديس)

 حالصالاو عا هلا عقيسه بحس ىأ (ه.هللا حايسو) هل يصغن مدقت (كهريغ ىلعو ىلاعت هللا ىلع قاطا 0

 ا

 نمود4عم ناكن مامهدارملاو ع.جر ىععءاف نم ةعاجلا هدهلاو ني ها ملا نم( ني :هيظع نمت ةنمب )

 ٠ 1 ا ٠ ١ و 1 ا ال ب1 لا دولا ٠ ا اوسا 75057590070111

 ناك
 تراصنيحرمالا كرمي نسل ىف ثيدحلااذهفادصمج رخدقةنسلاح رشق نيحىلا عانمو 5ك ةنثف لعل ىردأن او نوهتك_تام

 نمالةذتْلا نمّةمالا ىلءاقاغشاوهللا دنعا هيف ةبغرواعرواين دلاوكمملا كرتوةيواعمىلااهمل فاهلهأو اهيى>أ ناكوهيلةفالخلا
 قارعلا ل-هأوةب واع هةق رثماشلا لها نيك رفلانيبهنهللا حاصافت وما ىلعم وعيابدقاقلأن وعل راد هونهعم زاك ن ا هلذلا وةلقلا

 ندحا هفرش ؛ 1 هرم لا ةقرف



 ا مؤ/

 لين تال و. .ىلأن نسل ن نءىراخبلا ح مخ ىفو امهنعىلاعتهللا فردي واعم عم ناك

 لوي ءةرمهبلاو ةرمسانلا لات عنل وهوهبشج ىلا نحن أو رمنملا ىلع ءملسوهيلع لام: هنا ىلص هنا
 قو قرط نم ىو رب عبو ثد ذ> وشو نمل - 1 نمد هئفنيب هرحلصن ناهقا ل ءاودد اذه ىنا

 ىكروههج و ءهللأ مرك ىلع ل لثقا1باعةسالا قىلاعت هللاءجررملا دبع نبا لاذ 9 ميم .ظءنشتقهءاور

 ةعم سو ف مث هدد أنمد|س>أو ,عوطأ او :اكوتوم ا ىلعاملأ معد رأ نمرُم 127 ناضاوت ءاهنعهللا

 املةهسيلادب واعمراسو ةيواعمىلاهتعمللا ىذرراس مث رهئلاءارواموناسارخو قارعلا.هغي 3 رهشأ

 هب وام ىلا لرافنيمملىلان مري لك هيكسهذا لاق عقم هنأ دية ران نالا ةمحاشب ؛ناعهجلا ري

 هعامانأق ناك ةيقار ءلاو تاعي :,دملالهأن 21 .الئاطرش هارالا ضو هنأ بخ
 || ديول يمت تكا رفقا أةرشعلاف هناالااح .رقراطدةو كلزلهن ءىلاعت هللا ىذرهنواعمهناحاق

 هللا ىكر ةيواعم ءالسرافهريغالو سقالمممادح[ سلطت تنأو كءانأ اللاوو نيحما هع ارفف

 همزتلاةهبواعمدعد هلرمالا نا ىلع و كلذ ىلءاحلط ص اه ءزئلاانأو تتفاعل ا لاهو ضب أ اةرهنع
 2 :هؤملاراعو.نبملسملال ذاب ن>لل نولوةباوناك ىتحسانلا ردك [كلذءاسوةب واعملك
 ناوى-:لاس كلا سنك أن افد_هدامأ لاو مءياعو ىثاو ىلاعتهتلادم سانلا طخ لاق هلرمالا
 ق>وأ 0 رمال قحةب واعموانأ+.ة:تفاتخاىزلارمالا اذهناوالارو اا زجعلازحعأ
 م م نيحىلا عاتتمو كل ةنتفهلعل ىردأن او مهئامدن رهحو ونيملسملاحال_صاةداراهدواعمل هتك رتل

 صاقوى فأن !(دعسل هلوقنمناخشلاها ورام سو هيلع هللا لص هيريخأ امب(و)لزنو هللا فغتسا
 ىقاطأ اًذاهردامتلو ىروشلا با كأوةرشعلاد >!فانمدمعن نبدء دهون كلام هةعىلاعت هللا ىضر

 لقاك هم لع ضارتعاالؤو ةياهتلادوعسن ,هءريغوهدذعىلاهتهللاىذرذاعمنيدع يرذماميهديقبإ

 ىف“ رد_صا ا, ف اذ نا ةخ_فنىفو(ف اخت كإعل)دعسل لاق ىأن حلا ىف هلوقىلعفوط ء مدعو

 هللاىدردعس ناكو * ةملم1:نااموكلعل هن لاو ىحرتلا ىفامتااهنال ىعىلعالالجاهربخ

 هدوعل سوه ا عىلاعت هللا ىلص هارأف امم رحانه ىت ل١1 ضصرالا,توءينا هركن ناكوةككضرمه_:عىلاعت

 روهشموهو ثءدحارخ :1قارتك كلتا لامناىلا الل اقف هلك ىلا ىصوأ هلال وراء لاقف

 ةاعدملا مضيف اخت هو و عاذرلا ةسيق انو توما +8: هرعلاطدقو ةنباالا هلنكلو

 هاو ةنسنم_هنو غن كلذدعب شاعهناف لاتاك ناك_ةناءزلا|اذهدعب ىمت ىأ مالا ديد ثوةيقوفلا
 قةحت تازدعملا !نمثيد-ا اذ_هىف ىوونلا لاق( نورخ [كبرض* ةمسلوم اوقأ كب عف- 207
 قلعه وحوتفلا نم هيدي ىلع ناكا!نيملس لاهنهشلا عفنو مدقت اك انامز كلذدعب شاعمنافه.ريخأام

 دارملا سلو ىىسو مهتم لو مهدهاحرافك-لا نماسانه.هللارضوهعماوم :غو هيدي ءاوملسأ اسان<

 كذب ضر! بالزي حاول: نيذلا سدح ىف ءاريمأ ناكر هسنب نالئيمل ارو رص هر رضا
 عجساو»>-سواودترا موقب قأو فار- عل | ىو هنأ هيدأ رمل بدمع نبا لادو ىرخأ ارز وهرزاو رزتالو

 هلع واناذهوهناو ررذ 25 مهلت ”ةذمهضعب ىلأو هن عمتناو مهضعب بلف موهباتنساف ىلاعتهللا هنعل ةمليسم

 فةصالا لمح ولءفلءفتساىدارا ف:صملاو نورخآ كب ضن ىهامناةياورلا لق و مهضءدددع

 لوسرلاو هللا وح ىف ىحرتلان اباوحرصدقو هنمايدأت : هبريسع نكلدارملاو هومانععهنالارابخأ ىحرتلا

 هامرع ص ثيد_> ىف ل سو «اءىلاعت هللا ىل- ص( رمخأو ) نةلملا نبا هلاقإك ىن#عم ية ءايلوالاو

 سوماقلا ىفاك نيمءاابةناذهزمحلاوواولانوكسو ماامضب( هيوم لهأ ل دقي ) سنأنعىراخبلا

 3 قاركتسإلان وكس نازوكالودهملال_هأةفانا ترو ثنو زغيخناك مالا عضم

 نيىلعي رباب لأى ذلاو موب لسوهيلعمللا لص هلرما» ىحم لبق مهم« سان لقب راما هالزبق

 يك لاووىأ(دعلو)

 نيادعل نا>ءثلاءاور

00 

 ا كتوم 1

 ىأ ) اوقأ كب عف عفا

 (رضتبم و)واربالا نم
 ةغعيصد كني ديبل) ق و

 ررضتي و ىأ لوهخا
 ماوقأ ىأ (نورخآكب )
 هباورقديز راجفلا نم

 ىلع مهدرتالو محرجه
 سانلان ل مهباقعأ

 كك 3 ر هل وح نب له_س

 ىلاءتءّلاىلصهتلال اوسر

 مهباقع|ىل_ءمهدرنم

 ىأ(ريخأو )امش هنوم
 ا اوراميف
 ”(ةلو وم لهأ ل *3ب) سنأ
 كنك اسهر زمهت مم مضب

 لدسو



 متيصاوة- هأو رنبهنلادبع مث بيصاؤ بلاط ىنأن ارقعج مث بيصاقةثرأح نبدي زب ارااذخ لاا هوز غءارعأىأ (اولثة مود

 ةيوملهأنءبو مالا اوةالصلاهيلعهشنينالاحتاو ىأ(مهنيو) هندي لع ام هللأ ما ةةهرم ريغ ن نمديلولانيدلاخ

 | تا رم )ءاركلا مهئارعأو

 لبىأ(دي زاوارهش
 ةخست ىفامهل هد ورثكأ
 دارازلا 0 رادار

 ىحندلا لاول ىنعم
 نه كلا ىلعوأ لج
 نمل ةأل.لاّةذىوارلا
 صرا نم اهالرهش

 نارو> رخآ ءاقلملا

 ةفئدم ةهحىلا ماشلا

 ىثاجنلاتوع وز مالسالا

 ديك دو كلا حدي

 ددشيو هرخ [1فرفأ#تو

 كمه نك ]1 ل

 ةمصحااذه ساو ةشدحلا

 تبيصافرفع+اهذأ م بيضايديرةب اراد [لاواطاعسلا هع مشو هياعمسا عا بص ناكو وشم

 دياولا نيدلاخ ىن#ن هللا فويس نمفيسةيارلاذخأ ىت>نافر ذا انيعو بيصافةحاور نيااهذخأ م
 ا نرعح [تح شور اكو هاردطش لوك هالاوىلع:هانأ اهلك 000 3 0

 اد_>اوافرح مهيد <- نم تكرتام ق< ابك ةءبىذلاو لاقت هلمهغصووءرمخاف ىنرمخأ لاو كدرمخأ

 ةريسسم) ةنوعنيلوتعملاىأ(مهنسب)و مل توهيلعهللا ىلسصةئمب(و 0 ةمو) هوقو

 هياعىلا «”هللا ىل_ص هاريخلاءىعم نكمال ثيح دعبل بيغلاب رأبخاهنال |ةيقكتمرك ذ(دد زآوار
 تير ىتح ضرالا عفر هانا لا لسوهيلعمتا لص د تانغ و لرد قاس

 نههفرع(ك لحارعة رعود اهي دلل رادقلا ذهةنوءنمبو 9 مدن سدأ 0 م

 هناؤكلذك سدلو +_.ةتدث:ريغ نهد سفن نما طاق هنا ى 2 هدالب دعمأ ه5 عل ل هخك | عة: رطكاإس

 فا *وناسرفلا فالذاملا جاف اعلا لا ارعسكو و ا لنوع فلا ابها د -

 هتوعي سو هيلع ىلا عدلا ىل_صريخأىأ (ىث اجلا توكو) لهسم قرمالاواهرم 2 مايالالو 1 .اضأ

 ةرحشأ ن نم عبس هنس كلذو ريخاب ناعم( تام مود) ه ه:عىلاعت هللا ىضرةريرهى أن ءناذشلاو ارد

 اله فاهز اوج ىلع -ةاشل|لدّتساهرو بئاغلاةالص مل_سوهيل عهتلاىل_كدنلا لوسره» اءىلصو

 نالاقذا ىومنل كنا !نبالافالخهبومكمهيلا لسرأىذلاوهو مدق:[ك ةمداهمساوةثدحلا

 اهديدشتوءايلا في فكةواهرسكو نونلا حقب ىشادف هللاةد ةشدحلا كلم نم لك ناف ءريغهمناك ىذلا
 ةكرابخ وهفةشدحما ضرابتامىثاجنلانالاحلاو ىأ ى ثا: الرممصا وذي ااحةلج(هضرأب وهو)

 تقوهلسوهيلعىلاهنهللا ىل_ص ىنلاو ىأ ل_سوهيلءىلاعت هلا ىلص ينل دودي نالمتح و سيغلا

 نم هلافايك هآرىدح ها عفرب نا نكمأ ناوةداع رهنالمتكالو ةنيقلا | ةيتضرا ناو تاكل تو

 ىف سو هياعىلاعت هللا ىل- صاضيأ(ربخأو) ام ؛,اهصن اص+خ نمهنأىلع مقامك ئاغلا ىلع الصلال م

 هانعمو سرافكإمىرم كرب ز ووهوفرصلان م عون ىمجءملع(زوريف) ىريبلاهاوررخآثي 1

 ءاجأ(دروذا) ميلا نمل: ميدلاو 0 ماددز ورع_قو ميكا دقوة_-ومةمهواؤورفظلاو ز وقلا

 (موولا كلذ ىرمس' ت توك ىرعس كنمالوسر) مسوهيلعىلاعتهنل اىلدى نأ اىلعىأ(هيلع) مدقوزو هريق

 ماعلا (ةضعلاز وري-ةقةحئاملف) ىرسك تام موبوأ هيل ءدرو مون ىأ ة-يقرظا | ىل_عدمصتب

 نم ”ان(لسأ) هأوسر وهىذلا ىرسسك توعهري-خأو ملسوه ءلعىلاعت هللا ىل_صهللالوسره لع

 ىلص هنااهاصأحو قرط نمت ورهتصةواميظعاز وفزافو ل _سوهيلع ىلا « هللأ ىل_ص هنا لو سرب

 ىلاهللال وسرد -#© نم م مي->رلا نجرلاهللا مس هاو" كا هك مل-سو ه-ءلعىلاعت هللا

 ادم نآوهّللاالا هلال أ ده-_ثو هلوسرو ءهللابن ءاوىدملا عسبتا نمىل-عمال_.سراف مظع ىرسك

 ايحناك نمردنالة_ةاكس اسنلا ىلا 31و الحخ وزويا ةج هادي كوعداو هلوسروو. دع

 ىلا بتكو هكءامهّللاقز_ةهقزم هناك ًارقامافهرخآيلا ملف افنء رفاكلا ىلع لوقلا حيو

 سرفلان هرخآهعموةنوناهنامرهث عبق هنايثاب ني دلج نيلجر هيلا ثعبا نأ نمل ىلع هله اعناذاب

 طاسهتلان | اه-4لاقهامتاا ملقاد غىفاءثثأ لاقد اناا |هلفاهعم فارصنالابه-يق هرماب بو كا .ه«-عع«هو

 مو د ءاعىلاعت هن هللا ىلص هلاوأسع ناذاي رمخافاذك تقوى ولّدسةفهيوره-ثهنبا قرف لع

 م-ةواكهبو رهشبو- ةكمهسلع مدقنا ثيل مل 5 لل_سرع بأ تر لا

 هركذاماذهو زب ورباهمسا اذهىرسكر بز وو مهمالسا نحو نويلاب سراؤءاسنب ,أهعم مءأول تاق

 ا ا ا ا ل ا لا 11

 رس

 ريخأو 0 : -2ناكو

 نا. اهاورأك هنوك
 تامموي)ةريرد ىلأ نع

 ةرحشا نم هس أ

 هباكأنعسئاغلاةالص

9-2-0 

 هيد هتزاثجترضحادقو

 رسكب (زوريثري-خأو)
 ءايلا نوكسوحافتوءاغلا

 فرص:مريغءارلا مذن و

 ىأ ةيماعلاو ةمحعلل

 ىلاعت هللا ىل_ص هرمخأو
 ىلا ءاوراك لسوهي

 ىو (هياعدروني->)
 ىأ هياعد در هذاة+بت

 ىل_صىذلا ىلع دقو نيد

 ممسو هم 26 لامعتهشا

 ىأ (ىرعسك نمالوسر)

 نوخرولا ا ىرسك توم موي قوازوريقدور و مون ف ىأ( مولا كلذ ىرمسكت وء)ءرن زو وهو سراف كلم
 اميلظعا ازوذزو رب زاققأ ملسا) همقو يف هن وم نههياعهصوأمىأ(ةصقل ازو ريق يتةحاملف)



 ل-صأىقو ناقءنيناهت ا ءاكىأ(ن (ناك ام) هذ ,رلاىلاةنيدملان ,مهجارخابىأ (هديرطتب)دجأءاورإك (رذابأرمخأو)

 هريسأم هللأ وتلاقرذمأ هتأرمانا نان ني هلاوومثلا لد :الدىفام# فانمال مث ناك كه ل رطش هرامخا ناك_ةىأ ناك [مكناكفى 4 دلا

 ماع !!ىلارذوبأ جوخ رحز# ءاحوه أب اما ؟ جرخ اهاما عاملا غ اال اذا لسوء يلع ىلاعت هللا ص هللا لوسر هللا نكلوةذبرلا ىلا نامثع

 |11 ىلعاهمالك لج نكميدا اب هنوموةذررلا ىلاهحورخ م هعوجر ركذو
 ع 22700 هك ل يس سسسسلل1لا_ر/_79لكهوليوفولفل»8هل»لىلا-_-_ تت

 ري

 . ةباحصأا نمنادحأ لق ءملو رهتش ملا ىلاعت هبا هجر ىصملاو رك ًالماماوررسلا ب اأو نور ول

 باعيتسالا و كلذا مق سدل هنا ل.ةف ىويمللةومنلا لئالد نعل: ىطويسلا نكلز وريفهمسأن م
 كلذكو ىسنذعلادو الا لةىذلاهناو إو هيا ءىلاعت هللا لص هللا لوسر ىلع د ةوىملي دا از وريفنا
 اهيفلاطأوةومن |١ مالعاىف قىدرو يو 1 :هضق د

 نههم 5 ؛ ىأ( ءديرط#ب ؛)هدنسمىف ةدجأو ءاوراكىراقغلا(رذانأ) لسوهياعىلاعت هللا ىفص(ربخأو)

 الا ىنلاف ؟لاقءامناهئاودد_كلاهدهرطوهدر طأوءدرط ئيبقرقلاءردلاقىرب رار كذدقو ةنيلملا

 ريثكو 0 هاه ىععمدر طأاوهدرطو ه د رطم لكى نت درطىذلاتنأو 5 نايفسىنأ ل وقك اددشم

 0 ود هنيعب سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هن رمخأامعقوىأ( ناك هول ولوةب 1 ةغللا لهأ نم

 هللا لو سر( ا لاق امان هني دملا ءدد_بمى ا(دجلاىف)رذابأل وهيلعملاءتهئلاىلصهتلالوسر

 لاحتا نءماهفتسا فيكود>1لا اذه نمىأ (هنمتجرخأ اذا كب فيك ] !وهيلعىلاعت هللا لص
 هلاحورامخ|:داراءاوهم !ءىرديسام لع لسو هما عهللا ىلص هنافانه همي هح ىلع سل هنارهاظلاو

 لافإ ةلاحاهذ_هىفكبىملعوأ ىنط فيك ىنعملاو ىءومانك نيم لن اموىلاعت هلوقل هلنوكيامو

 رك ذاوأ ثيد-كاأر 11( ثيدهلهنسشج رخأاذافلاف) ةفرسشملا ةكم ىنعي ( مارح دجسملا ناكسا
 دح_بىلاىف ماني ورلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنا لوسر مد ناك هنا ها :عمودجأو اورىذلاثىدحملا

 مانأ نبأ لاقت امئان كارأ هلاقفاءانءآرغ هليل إو هيلع هللا ىل هللا لو سرج رخفهريغ ىوا م هل سدلو
 لاقفماركلادحسلابى# !لاقهنم كوجرخأ اذاثلب فيك ل وهيلع هللا ىلص هل لاقفهربغتسب ىل لهو
 نم الحر نوك انه ءايينإلا ع رآورش ل اوةرجملا ضرأ ماشلاب ق4 أ لاوهنم لوح رخأ اذاكب فيك هإ
 4-ءم كو>رخأ اذا تى كف ؟لاوىلْرئمنوك- ةهملا عجرألاو مايثلا نم كوحرخأ اذاؤلاواياهأ

 ناهنمكلربخ لاو هديب ل_بوهيلعىلاعت هللا لس: 3 وذتومأ ى>لءاوأو قيسذخآ لاوةيناثلا
 ىلع ةعيشلا ضءعنهاور :هنعىلاع هللا ىذرهذيرطتاماو كلذ ىلع :أو ىف اقلت ىتح ٌكوداو ثدحداقنت

 ىل نعت هللا ىل هنأ ن نمةداثةءاورامعيحصلاو هإ لصأأ الام هذعهللا ىذر نامثعل ه.فاودنسأر كشمهحو

 اهوانيدازاملك ما ثلاةهحىلاراث ثأواهتمحرخاف علساهوان: غلب ةنيدلاتيأراذارذ ىناللاو لومي

 ليقأهيلا تتكلف نامثعل ءاك_ثفهرو مأ ضءد هيواعم ىلعر كن [هفعهللا ىذر هنامثماكا ىلا بهذ

 ىذلاوتامناىلااهماقاف هان ذافةذبرلاىلاج ورا ىف هنذأ سا مث هيلع مدخل أن >:فانيلا
 نادهشآلاه كئنمرد- صامىلع الام هالاوهبلا ل_صواملف فهد هحاعزارمأن امثعنا ليق

 مب رب م الغدا نيدوالوخ هللادا. عوالود هللا لاماول «جالج ر نب هالث صاعل اون. غلب اذا لاتهنلا لوس

 ىأ(هد_حوه_ثعد 9( هللصأ لمه هرثك ألاوارةمجيرخةةدلملا هذه نمجج رخا هللا ةفمممدابعلا هللا
 نعالرا_ةمهدحوام 2 : ملا ن مهجور عب شدعت هنأن سو هيا ع ىلا عت هللا ىلص هللا لوسر .هريخأ

 هترضحا-!رذ ىفأمأناىور وبلا ناللاع ء[ك ناك"( هدو هنوهو)ءأ“ !(ةثدعةخنىفوسانلا

 امس ل ل يبي بإب بيبي بيب ب لل اي إل | لل لا

 ' َنامُدع ه ريوس نأ

 ناكذا هيلعارهق ناك

 هناالاهنم عنتو :.[مهتكسأ

 ىلصهرمأهمكح قفاو
 حلو هيلع ىلاعت هللا

 راتخافار ايت_ءاهح ورد

 نوكي ناريغنمهجورخ
 الاوراءحاو هارك | اذه

 البى حم هجارخانمالاف
 ق.دجوو)

 لوم ىأ (د>ملا

 ىأ(لاةةامان) ةئيدملا
 ةداكصلا هءاعئنتلا

 رذىلالىأ( هل مالسإ و

 تجرحأ اذا كبف يك ))
 ددملا|اذه نهىأ(هنم

 نكسألاق) هيلاوحامو

 اموىأ (مارحلادجسملا ||

 اذافلاق) مرحلا نم ءاوح

 (ثيدحلاهنمتجرخأ

 تاك ل-يقهلوطد ىأ

 ىلا نامثعده- حر أ

 هيراذا نك هنااا

 قلاعت هلوقأر# نامثع

 ران ابله ىمموب
 هدرةهياع ىذر مث هج

 هح رخأمث ةنيدملاىلا

 ةبرخون رتهذيرلاىلا

 كموقع
 هنوهو هدحوهثسدو)

 نباوه.وهار نباودجأ اورامىلع مال لاوةالصلا«ءلع,رمخأ كناكفادب رفتوميواد_حو شعب رذانأن ارمخأو ىأ (هدحو
 ةالغبتوى؟تنأو ىبأالىلامو ثاةفك.كاسولاقة تيك ةامولار ذانأت رضحالرذمأتلاقدإ اضغللاو ى-يبلاوة_ءاسسا أ

 انأرفنلل وة .)--وهيباعاعتللا لص وللا لوسرتعمس فان ىن ةالابدو رشد اف لاو كلالو ىل انقك ع بامىدنعسدلو ضرالان «

 معاج د هيرقيف تام دقوإلا د بح أر غنا :!اكءلوأن م م يسدلو منيملسملا نمي اهمدهت ضبا متل ال ل ميل



 اول_خد ىداوعرب مق فوك تقلا مخرلا م" اكمهاحرىل !ءلامر ءانأ ذا كل ذكو هوانأ اهتدم دع ةقيرطلا ىرصد اف لجرلاكلذانأف

 نارا 0 _ثنأ مهلا د_كنأ ىناهيق تاكل ىتأ مالوأى انك ىعسي بوث ىدنعناك ولهنا نوعمست أ الاواكمهلاهقف هلع

 معأي !اتكنفك انألانراصنالان مىالا لاوأم ف رادالا دحأ مهم سدأء اميقنوأاذب روأ اميرعوأ اريمأ ناك نم لج ر ىنفكمال

 هللا ىل .ص هللا ل وسر جي رخال لاودوء-_بم نبا نعوهو:ةدقاوماووهنم ك5 ىفكفلاو ىإ !لزغنم ىديعؤنيبو "و اذه ادرّق

 هلبأ 0 ريخهيفّلب ناهوعدا لاؤرذ ونأف ا هننالوسرأب راولاةث 000 رذو[ف اخ لوس ةوزغمىلا !سوهياعىلاعت

 رحاة دش ىفلسو 57 اءىلاعتهلناىبصهلئال وسر رثأ عالم ايمشامب ر مثهرهظىلعول +4 هعاش هذخأ هريعب هيلعاطب املك لاو كب

 ناك" 00 -وثءعس وهل> وتوك وءدحو ىشع رذابأهللامحرب لاقوهانيع تعمد توهيلعملاعت هللا لص هزنال وسر مار املقددحو

 نهنارظتني قس ه رطلاة- ءراقىلعءاعشم هومانعك وهال غاملث 0 ا و كرما

 هللا لودر حضرت وأ اذ هلاقوم_بملا ماقمالغلا مهآراملق فارعلا لهأن م طهر ىفدوعسم ني هللا دمع لمقأ ذاهنفدلع نيعي
 هلوقفهللالوسر قدصلو» وهيوصاعقار يس لءجودوعسمن | لرد هندد 18 ىلع انونيعاف سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 رسأآ نا ريسخأو)

 ى ]ا 4 ه.هجاوزآ

 هد روملعد هيلعالوصو

 تناك ادهن ل وطأ)

 سشحجت اب ىأ(بنيز

 هن اقول نهعرسأ)
 (ةقد_طلاباهدي لوطل

 مانع هاففل 5 ملسمدأو ر

 تلاه ةفثاع نين مولا
 نهمتعرذا ندع ن نك دعت -فتوهلعىلاعت «هللا ىل_صه>اوزأنأل 5 5 نبي دعما لامدحالو 0-5 ا

 نم ناك نإ قاسثلادارملان انملعابنعىلاعتهللا ىذرتني زتتاماملفابنملوطالا نرظنيل 4

 ىسال لا قف نفك اند_:عسلوةالفبتوةتنأو ىب أ الىلامتلاةةكيكس امال لاةفتاكمةانولا
 نمةباصءهده_ث.ةالقيك دحأنوميل مب تنك رفنل لات إ سو هيلعىلاعتهللا ىلص هللا لوسر ناف
 اولخدف كلذ م-مرمخاةمهاحر لع لاجرباذاة تجر خفى ل ا

 ىقمعاب كنقك أانأ ممم مالغلاّذاريمأالوابين نكمل نم كم :مىتفكي ناهللا عدن [لاقفهيلع
 ( ريخأو).و:فدوهيلعاول صوهوذقك تاماهأذ ىنن ةكفلاو أل ز غنم )0( ىديعىف نب: : ونوادر

 نينمؤملاتاهمأن نمتو؟نهلوأىأ (اةوه.هجاوزأعرسأن ا !-ههاورا مف ةلوهيلعمشاىلص
 اهمد_عوةةباطملاهيفزو<فاضملا ليضفتلا مسا نالثدنأتلابنهالوط لة.( دب ن طوطأ)هدعب
 ماعنالاو دو_كاوهو قابل لانو رمدقلاد ضمخلاءلوطلا نهنوكي نا لمت اذهو

 ع 1 0 م

 (تايزإ)هلوةوهرك ذامىدئاربمضأ مسافإ بوما علال لص انو نوعرسأوأدي نم لوس كوس د ىأ( 6 اك ةمعنلا ىعع يلا نالهيروتلان ا وهراعتسا ناكلوالا 1 : 0
 نسبت. نلواطتم نكف

 ةقدصلاباهدب لوطا )اه ءىلاعتهللاىذر ني :موثاامأ شحج تذب ىلا ا د زر ىفو اهريخ فصنلاب

 كلل ثار سلو نر عوئىدحاوأنيرشع نسا علاع هناء دوش ولو م2 - , م دارلل 0

 عرسأ اني أن !ةتااةقرط نمةشثاعن ءثيدحلاونيك اسملامآ دنت اك ىتااةلم زج تندز

 نوتءرذأن سقي ىأ هن عرذي ةبصقنذسخأةياور ىفو نءراذتي ن ذخافادي نكلوطأ لاق: اتوك

 5 رز :اكةادد لوطأ

 تناكاهئالاديانلوطأ
 قدص::و اهديب لمعت

 نهظا نءىراخبللوةةدصلا فادي نك-لوطأ لاقَكباتو عرسأ انثي [لسو هياعىلاعتمتلا لص هتلالوس رلناق
 ةدوستناكواهعرذ :ةمس ةانذخافادب نكلوطأ لاقكب انو ع أ امد «. أهل ن اقف لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هناحوز عمشجا ةشئاع

 تناكو ةقدصلا ىفاهدب لوطن اانةرعذه.اقوىانعرم ا ا وهيلعىلا وهنا ىلصهللالوسر قوةئاعارذانلو طأةعمرت ذب

 ىعملوط هنا نمةةد_طلايناكاهدي لوطن ااموقهدافأامةافانم ع ؟ دكلاوو يكرتال ةنللص حر ولا لا ةنالطل انك

 نااهد ىياف نيدو ىسم اوهلوطلا.دار 1ناالوأ اهّمُظاءافاغمالو ى-بتن اا سحلوطدنان هأعار داكنل اوطأت ناك الو ةدافأ امل

 ىقناو 2 رصتلا نم غاب أ يولتلا ناىلا ةراشالا نحن مةرابعلا فام عمر أح اي رأد:عريتعملاوه(كىوتعملالوطلاوهدوصقملا

 ايفاضاىرخالاواقيقحع رسأاهادحا نوكس :ناني>يحصلاىدر وامنيب عد ا نيم عيدغلاد- ةعهير وتلا ر تحةدمعتلا

 لاق ىلحلا تيار مفوتلا لومتاو نيقحتلا نمد يمل امان هودقدصأ اىلاردابمأمبمم مرثك الا ىها ينم عرسالا لعلو

 رخ 1ىقتيذوناهالزيك اسملا مأ عدت يتا|ةيزخ تذبسني زالزب رش ءو ىدحاوأ نب رثعةنس تيفو شح جت نب ىههذه بنز

 ل ةردملا نهاره نبت الثو 548 بس :سأ رىلعلوالا 02012

 هد غعم هأ هريغو جر ْزحلا لثمبوشلا هيفعضوب ديه ىذيع وق 1



 تارغلار طش ىلءةفوكلا ةيحانب ناكمءافلا دي دشن وءاطلا سمي( ىضطلاب) امنع ىلاعت هللا ىدر ىلع با ىأ( تامر .رسخأوأ
 نياوهودهشتساوءامبالابكءافتك الاواغيف2ىلوالاءابلات ذو ءالبلاوبركسلا نمسك مهن اكءالي ر كير الا رهتشاو
 ةعمسهتع شوهد ل هأ نههعم رض> نم ع هج ناك وهب مكنونالثودالثوةهنعطنوث الثوثالث هءدج و وهنس نيس و سجن

 لوي و زحترب ناكورعكالا نيسح ا نب ىلع مهمنيناسعو
 1 نسحانيهللادبعهيخأدلو نملتقو © ىعدلانياابيف ال هلبأت ©

 ىنلابىلوأ هللاتدبو نت « ىلعنينيسحتا ني ىلءانأ
 هتاوخأن مو نس لا نب مساقلاو

 3 تاوف 5 792سسسسسل9 ليس ش2 2 ل ل لل سس 7

 ب د | ليصل و ههديعنع يظ [تناكاجالدا |رملا نيطيتنيز تيف وامل ةقيقحادإ رئانا نهنظل

 ندمت لم: نامشمو || 2س قاس هناج وز متجها يع رلاتا نرتتء نعي راشسلا اسوا
 دي وع ذوو ةقدصلا _2تناكو ةقدصاااهدي لوطن انف :رعش هاو اذع رسأ تناكف سو هيلع اعتهلل ىلص نمو عهرت سرح نه | بوس موس وسرد نكيرط ارت ا و

 اها بيرلو ىذخ#ن هلوأ نال اضيأبارط_طاهيفوهر><ىزلاوهو بني زاهنا نمل مءاورامه:غل اك لكم

 نهللادبع نبد-#و تغتا.ملو افذحو ايفان هيفناىفامركلالاقا ذو هفالخ ىلع لدي هدعدامو ىبقحلا لوطلادارملا زا

 0 : 9 نايا ا رراع وهو لبق هيفلاقي|ممياغوهوةصقلاةرهش مادام ضادارلا يقال

 نادم بلادي دا نبا || يي ا نا ةنيرتلاو جمد لوطلاوج حرصضر او ويدرس نو
 . زا يي. | فد خنمهعي فيك ناكناوزاحلع صر ةنيرقهيفنكيلن ادنادربالف ييضغلامدعز وسوي ١
 نءرأ و يلعب ٠ || ناسحالا ةرثكه بش ناب ةيليثعةراعتشاه نا قية>لا لوةأ «ناسللا لهأ نمنهو ن ءراذتنيحدارملا

 نب رفعح ول ع نبا وهوأ امهدماذاهريغهيلا لصد ا هي لصا ههد.ؤلوط هل صخش هإص وأن مورعلالاصياو قدصتتلاو

 دمع ولد ح.شرت لوطلاو ةح .رصم”راعتساديلاوأ ماعنالا لاصب اوهو همزال ديلا لوط لامعتساب ل_رمزاحم

 رداد |( يب لإ قطن وحبا واس مميس لاهل راوي
 هارب ارت ن مفك ْئل ءرادقمىأ (ةبرتءديب) !سوهيلعىلاعت هللا ىلص(ج رخأو) ةفوكلاةيحانب ناكم "ل يل ا ا ايي
 ل:ةيوتوماهيثواهتميارتلا اذه ضرأىفىأ(اهيك)اهجرخاذا (لاوو) ه-تنب لهأو هات أ ضعبل
 ءامياهيريبعتلا ؤو حصفأو ست ألوالاو رسكتوة حوت فمهميجو لتقيذاهعرصمىأ (هعجضم)

 ةشئاعن عسي للا لصأو مئانلا هيف عجطضي لحم ءاصأ نالد وشى هه حملاعتهنلا ىذر هنأ

 ٠ عي نبا عبرلا
 نعنيسسحلاى قانم

 لاقنايغسن اب وقعب

 ءاحود_:كاسواووةإمهملاداصلا مضد(ناحوص نبدي زىف)ادخ_مىيبلاو ىدعنب|هاور ثيدحىف نات لزم ا ىو | سو هيلعىلا عت هقلاىص(لاقو) اهنمم ىرب هنظأةلامانه ىبرعلا نيالوماوأمنيجسلدبجومأزعتو ل ا ل ا ورب جدسو ضيعت ني د 0 لجرلاقف تبلا لهأن مةعاج هعملثقو ءاروشاع هلق ناكوميلع لمست ةيحانفطلاوعضوملا مدلل ١] 4 د نالالب ركب ل متي هناءاحام كلذ فاني الواهاب|ءارأقءارجت رتهذخأو قارعلا ضرأ نم_فطلا ىل اهدي اج ناضو تنزل ]ل5 جداول فقيل ضرالاب لت ريخأ تش نافالثأ تقتل ةفوبالاناذه نمر احس طا | لاني ايا« خدفإ هيلع لاند قا لصدقالوسردن ناكر هجن انعملاعتا عذر

 ىنلا ىلعةدافو هلو ةعصعصوخأ ىدبعلاث راحل نب رج>نبناحوص نبدي زوهو نونو فلأوةإمهم

 ايخاوهناحوص نبدي زناك تلهقث هطخ نمو ىهذلا لاهو ىدان هنا ل_قو مل وةيلعىلاعت هللا ىلص

 تدبلاقناكوتو

 نمانالاقفريبك خيش

 رانلا هتذخأف هيف سمغنتارغلاىلاهسفنب ردابي لعجف هيذخأ| ةرانلا تراغةهحالصال مانقف جارسلا عطف ءذه ىتءاسملا ههرك
 ميحناو ملا حتفب(هعجضماهيفلاقو)بارتلا نمةضبةىأ (ةب رثهد بج رخأو) فارغالاو فارحالا نيب هلع جلل #بتلق تامىتت>

 نيسح ل دفّلسو هيلع نا ىلص ىلا دنعناك ل يربجن اة ثئاعن عهثيدح ظفلو قرطن «ىنبلا هاور هنفدموأ هلة ةمىأ رسكي و
 ةبرتذخأفقارعلا نمفطلاىلاهدونراشأ فاهيف لقي ىتلا ضرالا,كتربخأت ثث ناو كتمأ هل ةة-لاقف ىنب | لاقفاذه نم لب مج لاف
 هةيحص ىف فلشخا نسل هما لوأ مطب (ناحوص نبدي رف ى فبل اوىدعنباءاور ام مالسا |هياع ينل اىأ(لافو)اهاياءاراقدا "5



 ىلا راظني ناورس نه لسوه.لعىلاءتمشنا ىلصهللالوسرلاَ ىلع نعى لا اهةاو(داهحلا قودي تعطقفةنلا ىلاه:هوظ دهق.سأ)

 سس سس سس سس زاوسىلاءاعاثيدحلا
 ءازجالاب حو رلا اع
 ءاذعالا ماع ري_غنم
 (لاقو)ءاملعلاهةةحاك
 ةالصل هيلع ىنلا ىأ

 ءانثلاوةيحتلاو مالسلاو

 (هعماوناك نيذلا ىف)
 نم مهركذ قبس ىأ

 ناك دعو نيحي سا

 ىلاعت هللا ىذد ر مه ريغ 9

 دقو ىأ(ءارحىل) مهم

 ءامنالا ىف مم كلر

 م-هقحىلاو ىعملا و

 . ايطاخمم هنأ ولعو

 هي لل
 مالغالا نم ننال
 ىد تا يلع اخاف
 ىو (ديهثوقردصو
 نيعضوملاى وأب ةخسن
 اظقلو عب ودتال ىسوف
 ىلدهللال |وس أ بعمق

 ناك ملسوهيلعىلاهنهظبا

 ركب وأو وهءارح ىلع

 ىل-ءونامثءورعو
 ٌءلرح ةريبزلاو ةحلطو
 ك_ءلعافأدهالاةف

 وأى د_صوأى الا

 ادع_سمهضعيدازديهش

 ىلعل2:) ىلعناكم
 ىقاذك (نامثءورعو

 ىلعمدقتن لعاو خسنلا

 حيرص» هيداه-ث توم
 ىحدلا لصأىفو ربخا

 ىلءونامثعورع لتقف
 ةداهشب وةخارحلاب س ةداهشلا هإتاص>وحرس وىأ (دعس نعطوريب زأاو ةحاطو)

 قو ىتهيبلا هفعضلالب نبل ذه هدانسا ىف و ناحو صن. ديزىلارظنيلةةنحلاىلا ١7

 ١ 1١ اضوةباحصلا نم دعو: رثك ىكانم ءإ كد ادباعادهاز ناكو هادم ن[ةل ساي رثكيى نامل |
 لدي ىأ(ةذحلاىلا) هئاضعأ نم(وضعهةبسلاميشهراصاذاتدنلا حوص لاقي سدا |هانعم
 | هللا اهظفح ن أن م عنامالو ةقيقح همدقتاما قمسلا ىنءمو هنوم لبق هثبا ليوسف عطق هنال لبق ةنحلا
 ناز وو ايندلارومأى عساقئالذرخ "الار ومأوةن<ا قهئاضعأ ةيقساها صودهشتسا اذاؤةنحلا
 ناورس نمد دا ظواو هركذاعهنع يكف كلذدعي ده ثست مالو هللا ليدس ىف عطقت دي نا دارب

 وهو لالب نبل ذه.دنس ىو ناحوص ند زىلارظذيلفةنمل ا ىلا هئاضعأ ضءدهقمس لج رملار ظني
 دنوأ# مون ناكهنا لق هيف ىنالخالهنيع:مل(داهاىف) ىهذلاهاو راكلامشلا(هديتعطقق) فيعض

 س وأة:4انيعباتلانمةثالئادهش مل_سوهيلعملاعتهللا ىلص هنأ ىوردقو نبك رسما لاّدق فل دقو
 لذ هىلعو للا ةعقويىفهنعىل اعتهللا ىذر ىلع عم لتقو ربخلابد_:جو ناحوص نيدو زوفرقلا

 ىف سوهيلعيلاعتهّلا لص (لاقو) «ةلخ ل_.ةهرعأىلعهعالطا ىف غابأو ىوق | يغملا نة هرابخأت

 فورعم ل بج مسا (ءارح ىلع) مهوهعمس رضاح ىأ(هعما وناك نذل ف) هري-غوملفءاور تي دح

 كلرحتفمدةناك هفرص مدعوهفرصز وحيف ثنؤن وركذي و رصقي ودعلايمأ ةثالثو>:ةكمبرقب

 ح.دحص اك هاظفلو لزازتتو فحرتو ةرحانالىأ(تنثا) سوه يا ءىلاعت هللا ىلص ه] لاق هيلع مهو

 ةحاطوىلعو نامثعورعو ركب وأو وهءارح ىلع ناك لو هياعىلاعتهّللا لد هللا لوسر نأ ملسم

 مهشًضعد هد در وأو ادعت مهضعدداز وديهش 3 قيدصوأ ىنالاةيلعاهأدهالاقف مهل ارحمق ةرييزلا و

 رهاظهيدار_لاءانعمىنلاودحاو ىنءملاو (ديهشو قيدصو ىن كيلعاسءا)ءاور ىف :كملاو ىلءناكم

 ةغيص ل ي»5ىدد_دلاو نارقلا فام ةوىلعثيدحلاىفسثرتلا عقودقو لي دغتوديهشلا اذكو

 ىلع: هللارعأب قدص نم هنارغاظملا نب لاقفلاوةأهري سف: ماو يذكلاد_ض قدصلا نم ةغاابم
 هراتخاوهباحصال لضافأنوةيد_صلاىلاعتهّنناهجر ىاكلا لاقو شى ك هلا ال ثيح هإ درع و

 هلوقهدي وثب ول_سرلاقدص نملوأ مهنا ىزارلاراتخاو مهي اعز يحهايدنالابقدص ن هىليةو ىوغبلا

 هنعىلاعتللا ىذر هلفرك ونأالا وبك هلوالا دحأ ىلءمالسالا تضر عام ل_بوهياعىلاعت هللا ىلص

 درفأد قوةونااةبنرعىلت ةيقيدصلا ةبترعو هلبقللا اذه :ىلعاوعجأ اذلوهريغلّةودقراص هنأندن رع
 ههجويىلا«:هللامركاياع لمة ف(نامثعو رعو ىلعىل_ةةف) ىفاكلمزلا نب |لايكسلا يالا, كلذ
 هريغملا مالغ ةواواونأهنعىلاعت هللا ىذ در رع لاقوهر وهشمه:صق وج راولا نممجامنب نجح راادمع

 ىفةريغملا هنذأتافةنيدملا ل خدي نانيكرشملا نم ته نذ أي الدنعملاعتما ىذر رعن اكو ةبعد نبا
 ره لكى هديسهءاءبرضف هلوخدى هن ذأف سانلا اهبعمتني عئانص هأوارا ناك ءنالا ذه همالغ
 هلةةرمضأو كلذ هظاسغفريثكي ك جار خامل اقف .رمخ أف هتءنص نع هلأفرمعل كلذ يشف مهردةئام
 (ريبزلاوةحاطو) ةر وهشملاهتصقفرادلاموددهشتسا نامثعوده ثئساف صب وهو رج هيرضف
 هباصأ مث هيرحلزع عاف هظعوو هركذ هنا ماكل دقو ىلعل بر اكجوهو للا موب ل: ةفهنلا دب عنب ةحلطامأ
 زومرحوبأ هل دقف رامبهلءريك ذئدعب ىلع لات نععجر فهنعىلاعتهّللا ىذرريبزلاامأو هنمتاخ مهس

 عرب رأوأ سنة ن_-صاقوىلأن با( دعسس) لوهجللءاذبلاب(نعط و)مدسقتاك عامب_بلاىداوبامان
 ةنسىل هو نيس#و ع-.سليقوتسةنست ام ليقوةمملابةرشدملاةريشعلا نهتام نم رخ آوهو نيسعنو
 نك:لناو اضيأ:داهشلاماسفأن موهونوءاطلابسصأ ىنعمنعطونوناممونانث اةنسليقو نام
 ص 0 سوف 31[: ::اةتششظتهظ5ت؟ت؟9"لللسلشُُللااات717272 15151510121210“

 لثم

 ةدافالا ىلع ىذالكةداهشل النت لو ىحندلا لاقاكال بتنا لم لكس ةداهشوهو نوعاط هءاصأ ىأىف |سملتلا لاقو ثددسحلا



 اوم 2 وهوئيلامضب(ةفارسل) يبل ءاوراك مال لأوةالصلاهيلءىنلاىأ(لاثو)
 م

 هل*ديناالاا ته بسا:هريغةداهشلا هلنتملهنامهضعب لوقو ماصملاهرخأا زاو هج و لك نمهريغ لدم

 حتفونيسلا ضب (ةقارمسل) هبل هاور ثيددح ىف سو هيلع ىلا عت هللا ىلص(لاقو) نية يدصلا ىف
 ىحندملا ىفانكلانايغسوبأو رع نبك لامني مدعج نيم الام ني ةقارسوهو فاو غم نتا مهملاءارلا
 هروهشملا ةدقلا فهسرفه,تخاسفم_ىوهيلعملاعت هللا لد ىنلا لط ىفجبرخىذلاو هوةكم نكس
 دعب تام ليةو نب رشعو عب رأةنس وتو لسأ مئاهضعبل ةراشالاىلاعتهّنلا هجر فنصملا مالك ىف قأب و
 نم ىلارعاهنال قارس صخو ب يغلا نع :رابخالااذ_هقوو ريغ هفارسدهمسا نمةباععلاىقو نامُشع

 فيك )نيدلا زعوةوبنل |تانآنمةميظعهنآمجعلا كولمنمنوهفرتملاه بلي امل همم سدلو ةيدابلا
 لكن الاب ياءوهوتلا هلاح نم جعتلا نمْضتتي رابخ اوهولاوحالا نم مهبأاصباوج فيك (ّكب
 نمهيقورك ذاعينك_فهلثمأ لش: ملا ملانو ل ةمدهعن ملامهيلعأر طاذا لاوحالا نملاح نءلفنال دحأ

 فورعملا ناك ناواسل ىمس ل -ةموُكي دعاسو كي دبؤ تعضو ىأ(تسلاذا) قخحالامةغالبلا

 راوسأ لاقي واهرسكو نيسلامضد راوشىنثم(ىراوسإ) للاو بايثلا نمن#2بكلا مبام ىلءهقالطأ

 دنعءانلاباصتخمن"الازاكن او كولملا اومجعلا هن نس رمي ناك امتادهواضتأاهرسكو ةزمهلا مضت

 مهضعبب ص ومدعأ اكلم نم لك هنام-ه:(ىرسك )نه ريغىلع باعن ى> مالسالادعب هب رعلا
 هانعموورس+برعموهو عفت وةروكمهثاك ناو مدقت اك مالسالا دهع كردأىذلاىرسكو هو

 ىدعف لصوأ ىنعملو ها ةغيصد فأن مد( رهعل) ىرمسك ىراود ىأ (امهيىتأ | ءلف) كل عس و

 زوي و سو هيل عىلاعت هللا ىلصدب ريخأ 1 ايقحت ةقارسىأ(هاياامهسلأ )هنود رعةخ فذ ىفو ماللاب

 ةملك قيدصت ىلعهللادج( هنلدا) «:ءىلاعت هللا ىذررع(لاقو) ىلوالاوهو ليقو امهاباهسلأ

 ىرسك )ىدي نم(اممل-ىذلا) هيد ىلع هللا حتقامو هثاد_عأةكوشلاوزو هني دزازعاو ةوبنلا
 لل_صأو مل_بوهيلعمل اعت هللا ىلصهتمأداحآن موه فشق: مىلا رعاىودب وهو (ةقارسامهسلأو
 اًمعضوزمرهنيىرسك ىراوس ىتأ ال هنعهللا ىذررعن ان سحلا نعةورنلا لئالد فاك ثيدحملا
 نب ىرسكى راوس لعج ىذلا هتلد لا لاقت هيك. .:ماغابف هدي قامهع ضو ةقارس مولا ىفو هدي نيب

 زازعاو حاقلاةمعن نه. نماملهتلادجوريك [هتئارعك أهلا لق هللاةمثكلامنب فارس ىدب فزءره

 ىذلا كلما هديب ىذلا كرات فءاشب نمهعزن وءاشن نم هك مقوي ىذلا كلما كل !اميظعت ربك و نيدلا
 بهذلا لا معتساا ذه ف سلو هزعأ نمريغازعالو هناطاسالا ناطا سالف هئار ريك ءادرهعزاث نم مه
 هيلعىلاعتهّللا ىلص هلوسر لولا ةيدصت و اقم ةحتالا لع_هيالهنال :امرحغلا نموهو هل لاحرلا سدأو
 هد_بفموةحا دمه_قناىل_قامللة>اءالفالا عت سادعنال ئهوامهرقي نارسغنم لس

 هيلعمللاءت هللا ىلد(لاقو) هل لصمعال هناف :زحعملا وقح ىهوةحادملا لح الهيفةدسفقملا تبكثرا

 ءانبلاب( ىدن) هخ ران ف بيطخاو لئالدلا ف معنونأ اور ثيدح فتاسيغملا نعوراسخ | ةإ ىف ملسو
 ندم:لا نمقميظعلاةدابلا ىه(ةتيدم)سابعلا ىنبهافلخىفاثىيناودلارفعج وأ ىنابلاو لوهجلل
 وأةحودفم :لمهملادب (ةلجدنمب )هب رقلاوةدلبلا نمريك [نوكتوةريثكلا ىكسلاوسعتلاوهو
 الو فارعلاب روهثمرهنل !ءوهوهرومأ ىف هطيلخةبهرمأءا فخ لاحدلا هنموءاطغااذا هاجد نم ةروسكم

 كيءاننب ريشدرأ هرفحزاوهالاب رهن عرغصم(ليجدو) لترملءهنالهيلعماللاو فلالا لوخدزوح
 هلجد نهبع نم جيلخ هنا ليقو نا ,مصأن مهجر خو ةريثكى رق هيلعنئادملابن اساس ىنب كول ملوأ

 ( ثاغش:ه)

 ةددشملا:دحوملاءابلا مضوةلمهملاءارلا مضوةلمهملاءاطلا نوكسو فاغل مضب (لب رطقو)
 ٍففضتدقو

33333222
 ا سئيف؟ب د طلال 2222220

 نثمس مسعج نتا منيا

 فيكى أ( كبف يك (

 ىراوستسلاذا)كلاح

 رشكيراو ا ةيذثت(ىرسك
 ةروسأ هع جو مضنو نيا
 وهو رواسأ عم |عجو

 «-.وديلا ف سلام
 لاوزو هكلهىلعه.سنت

 لاك عمهكلمو هلام '
 ىلا الق نم هتوقوهتك وش

 ىلاعت هللا ىلص هراحأ

 هتمأةّئأو سو هيلع
 ىأ (امجب رعقأاملف)

 امهسدلأ )يراوح
 اراهظا ةقارسىأ (ءابا
 لص هنعردصام قةحتل

 بو هيلعىلاعت هللا
 رعىأ (لاقو)ارابخا
 امهلسىذلاهلاد#ا)

 مجعلا كلم ىأ(ىرمسك
 ىأ(ةقارسامهساأو)

 برعلاودي نمادحاو

 لوعفملا مدقت ىف لعاو
 مامتهالا ىلا ءامياىفاثلا

 نمهبةعباموامه رك ذب
 حفدناف امهر_كش

 لاقولو ىحندلا ضارتعا
 لوأن اكلامهارادسلاأ

 هيلعىنلاىأ(لاقو)
 هاوراك مالسلاو ةالصلا

 ريوس نءلئالدلا ف معنوبأ

 بيطخاوهللاد_عنبا
 ىأ (ىنت) هخي رات
 (ةلجدنيبةنيدم) ىتبئاس

 رم حتفنو لادلارسكب
 قارسعلاب روهثم

 مضب (لب رطقو) ناهفصأن مهجز خم ةريثك ندمهيل ءزناوهالاب ريغصتلاب( ليجدو)

 قارعلابعضوم فرصلا نماعوامم:ددشم مالفةدحو هوءار مض:ةلمهمنوكسو ىناقلا



 حئتفبوهولدالا ىفادك ةارهلاو ىا لا لاق ىنمشااهركذداصلا لد,ءاحلاب ل وصالا صعب فو قارعلاب ربة حوت قمل وم (ةارصلاو)
 حبتفو ملا نوكسوءاتلا مضي(اهيلا ىتت)ةكر حم ىورهةبسنلاو سراغبهيرقونا سار ختدابةارلا سوماقلا ىفو فور عمدا ءاحلا
 ةرثكلاهب فخ نا قحتس ىأ(اهبفسختي)كلملارادتراصاهنال/ ضرالانئازخ) ةنيدملا كإ”ىلابلكتو عمدت ىأ ةدحوملا
 اهتاغل نام م(دادغت)ةئي دملا كب ىأ(اهج) ملسوهيل عدلا ىلص ىنلادب ربكأ( ينعي زراهف رحاقش ىلع سسأاهءان,نالو اهلها ملظ

 قيناودلارفعج وأ اهانب دقو

 نيراع ىلءهرادمود

 لاقو لق هوهو فويس

 هب ل> هنازعم ىهذلا

 ىنلاىأ(لاقو) ركشم

 سو هيل عىل اعت هللا ىلص

 ةمالاهذهقنوكمس

 وهدياولا هللاةيل جر
 نوءرقنمةمالا ذه رش

 دجأءاور (هموقل

 نبديعسزع ىهيسبلاو
 ةءايح .والسمسقسملا

 ةملشمأ ىحالدلوولاق

 هوحسل مالءاهمأ نم

 هللا ل وشر لاعكد أولا

 مسو هيل عىلاعت هللا ىلص

 منعا ارقءامسابا اوهسال

 هنأق هلئاد_-ةعوومسف

 ة_مالاهذهىف نوكيش

 نيديلؤلا هالاقيل جر
 هناانيار متكلملا دع
 ديرب نيد اولاد. أنبا

 ةنتغل كللادنء نيا
 هلعاوجرخذا سأانلا

 هول ةفاهقرت_ةارومال

 ىلءنثفغلا ه.,تحةقناق

 ىكدلاه رك ذاذك مالا
 2 ثيدحلالاقو

 ددعس :دحنمدجأ

 نمهعامسو ف لث+ءاديعس .وهنعىلاعت هنا ىذ 2 رعنع بدسملا نيا

 دادغب ثيدحىأوثدح للمنح نيدجأل او نك سامعلا ىنبءافاخىلا# 94

 ةغفحلا ءارلاوةدد_كثملاداصلا حتمي (ةازصلاو)ر ختاهيلا بسنت قارعلاب عطوموهوم اللاددشتو
 ةارفاو 0 | صعد قوفورعملاعطالاوهورو هماض»أ قارعلاب رغوهو« أاهوفا || ميا مهما

 ىجلاةيكلامملا سرك و ىمظعلا هدال_#ل اراداهما نعةرامعوهوه_:. املا كت ىلادال_ءلا نماهريغ

 اهيلاهأ ديبدالملا نماهريغىفانوز خم ناك امىأ(ضرالا نئازخإ)هرمابن اطل لل هعجاذالاملاو حا را

 ىل عت هلل ىلص هنإ ري أ مرهظيسو فس لا مأ قب واهيلالاومالاةدامجوةيسامعلاةلودلا ىفاهئانب

 هنالاتو ثيدحلااذهىوار فوك ىضلا فيس راعةج رت هنازيهىف ىهذلا هرك ذدقو توهلع

 ٍبَرَعىمعأ مساوهوماللارادىمس وةروهشملا ةنيدملا مسا (دادغب ىنعي) ءرمانملعأ هللاوا دج رك ذم

 ةلطيعس نع ىييبلاودجأ مامالاهاور ثيدح ىف ملسوهيلعهّللا له (لاةو)اهيلعمالاكللا مدق:تاغل هيفو ا

 هيلعىلاعت هللا ىل_صلاةةديلولاهومسمالغاهمأ نم ةماسمأىخالدلو لاقه:ى>والسرع سدسملا نبا

 ردوه ديلولا هلل اق. لد رةمالاهذهىف زوكيس) هناقهللا ديعوومسف مث ة:ءارقءامساناومستال سو

 نديلولا هيخأنباهنااوأر مكمل دبءنيديلولا هنا نورباوناك ىعازوالا لاق[ هول نو عرف نم كال

 رمخللانمدماهيقسانجام ناكو ةمالاهذ_ه ىلءنتفلا باودأ حاّمْفم ناك ىذلار املا كلا دبع نيدد 27

 قوامهاقشا ىلاثلاناالاامهوّدعو امهم مهالك دارب نازو# وليقرفك-ا!ىضتةيامديلا بسن

 نيالاو ثيد-41ىفهيلاراشأ م ديلولاهمساناكر فاك لارصمن وعرق ناو هو نس ىنعم 6

 نبا تاعوضو هناؤىلاعتهللا هجر ف:صملاد_:عشدت هناك عوضو مثيد-كلااذهنا ىزوهلا

 قسافلابفورءملاىفائااوهامادارملا نادي دجلا حرمشلا ىف حدو ا .ممريثكى ماك_:ةلوخدم ىزولا

 روظاوةئامو ن رشعو سنس خ الا عير نمنولخ الإ اد.عنب ماش هدعب ةفالثلاب عدا ول

 هيلعيلاعت هللا ىل_هولمجا ذإ داهبانل ةجاحالةءينش | رر ومأنيدلانهن 9 مت و ىهالملارهعأ ِه وةعسك نم

 صءمالسالاو ناك ادهورفك-ل|نامز ناك هنالدرقك ىلع قافنالا عموم نو ءرف نمارشإ سو

 اهتامزىأيالىأ (ةعادلا موقتال) ناخيشلا ءاور ثيدح ف !سوهياعمل اعن هللا لص (لاقو) ىرط

 ى(امهاوعد)ةماملاة مالا هذهنمناشدجو ناتقئاطىأ(ناتثف ل_ةدقن ىتح)اجتاوأ برقيو

 ىلعة ءقو قنيف_طدىفا ذه عقودقو قملا نيدلاومالسالا ىهو(ةد_>او)امتيدوامهدأةنلعا

 بور ا نهنيملسملا نيب عقو م -ةكلذدعب ريكا كلذ ىرش مام همعملاعت هللا ىذردد واعمو

 عضلا ةرك-:لارومالا ن_همال_سالا لهأم_هداملوأىلوالاةعقولاز الا ىدتالىتلا عئاتولاو

 م احلاو ىييبلاهاور ثيدحىف لوما ءىلاعتهنلاىبص (لاقو) نيدلاف ةسملثتناك|
 12 بت ل م ل لل را تتلسا ت تت 2 29يبتت 7 تت ا يت خل لا لا

 نع

 ريسخ هنان امح نبا نعلن متدجأ ب رط نمهناعوضو هى :زو<انباثد ا اذهرك ذدق وهنم عمس هنأ ىلا دجأ بهذ دقورع

 عقوفةفالخ اوأ مالسالا ىهو(ةدحاوا هاو عدناتنف لمن ىحةعاسلام وةنال) نيحرمعل افاكىأ(لاقو)همالك رخ آىلا ل-طاب
 اعلن ورشعوةئامفارعلا لهأو اغلأ ن ورع مهم لآ قفافلا نيس ماشلا لهأن اك لاقور عن ين اوغص ن اف نيغص برح فرم أ اك
 ماللاوةالصلا هيلع يننلاىأ(لاقو) الأن وعب رأمهنم لف



 زرع هللاثدقو ههناشف ىأ( ورع نب ليه-_-ىف)ال سرمد #نبنسحلا نعو اهلا هخيشو ىويبلاهاوراك باطلا ءاىأ (رمعل)
 لثمىأ(كلذك) مالاىأ(ناكفر عاب لرمس ناموا ناىدع)ا هعدلاةفهموقىفام.يطخ موقيالفهتيز” لزنا ىنعدمللا لوسراب

 ىلصىثلاتوم مهغلبم ونة :.داا ؤهتلاح اب وهند هرم ىفكأ( ركب ىلأ ماقم) ةبعكل ا دنع ىأ (ةكمماوهناف) كلانههنعرمخأام

 قيدصل ||ةبطدخ لع ىأ( هليطخو دطباسذل و) !بوهيلعىلاعت هللا ىلص هنومربخمهلصوىأ ماللا فرفْختب(ٍل-وهيلع ىلاعت هللا

 خواولادرد شنب( مهرث ؛اصىوقو) 4 نيدلا ق تابثلا ىلعمهلج ىأ ةدحوملاديدثتب(مهتدثو)ذٌةمود ةنيدملا
 فدك ةنوقتلا ماسر ا مصو و تتخصص سس سس سس
 س يبس ل مع نبا(ورعنب 1 هش ىف ) هنعىلاعت هللا ى ةرباطألا نب (رمعل )السر مدن نسحتا نع

 (قوتلت و لومريلابدهثئسا وحتفلا موي اسأ شن رق ةءامطخل نأ ءرقلا ماعلادبزب ونأ دو دعنا

 | ضر اميط موقعي ن ناكو ساو عنوعاط ىفةريشع عن ةنس قون ىدةاول لاووةريشعن امج تس ماشلاب

 ,هوقمل_جرهناهللالوسراب رع لاقردب مويرسأ ملف ل سوهيلعىلاعت هللا بص ىنلا لا“ :ىلءنيكرشملا

 اهقوق -ثمىأ ىف لا ملعأ ناكهنال موولادعب كيل ءابيطخ م و ءالفنيتيلغ لا هين 1 :عزتتأ ىعدف

 | رمآ «بتعىلاعتمللا ىذرر عنماذهو مالك | قيطبالف هناسل عادني ناني 18 لاواتم ١ تعرخ؛ ١: اذإؤ

 أ هبط عف 00 : ماةم ىف أ ++ طخ موقيىأ(اماقمموقينا ىسع)هعدر معلإ ومن لع تا فصلا

 ب رمسل) ىيغحت سو وهيلع هللا لص هن ألو سر نموهللا نم ىسعن رمد ةولوالا هناماق وح باع أي :و

 رسو هرم تاء .يغملا نمهيرمخأاس ققححتو ل سو هياعىلاعت هللا ىلص هلاوأم عةوىأ (كلدكن اكفرمعاب

 هلي . د ا هماقم لة ىأ هزءىلاعت هللا ىذر قب دكه )ر كك ىلأ ماقمةكعماق) الهماقم نيململا

 لاقفنمةولاىفمهرئاصب ||
 اد# نافهفلاد خ ناك نم
 توعالهج هللاو تامدق

 نم ركيىنأةيط+تناكو |

 اد#ناؤاد# دبعي ناك
 | ليعت ناكن هو تامدق

 توميال هللا ناف هللا
 هللا ىذر ركبانأ ناالا

 نايئاب«لعداز هنعىلاعتإ -

 ةداطإلا ل! أ! ومياعىلاعتهّما لص ىننلاتومإلةكعنيملسملا غلب ىأ( (موخأب موي هتسطخل ثقب ايت كا
 هياعىلاعت هللا ىلد هنوم اظفلةنيدملابر كب ىفأ ةبطخ ل ثمةبطخ ىأ ( هتبطخوحنب ) ةكمهماقم
 2و ءاكت رار لمو | نبهت ىبمواظفلا سيدا ركب ألخ متي أ( هتيم كي تاتم فب

 كلمتنا لو نا مهمالعاب( مه .رئاصب ىوقو) مهيد لع نيمل لا تدن ىأ (مهتئو) هلو.ةب ةلئامللا
 توءال حهللاوتامدقا دم ناف«لاد## ناك نملاقذتوملا ةقئاذ سف: لكو رشد سو هيلعلامتمّلا
 ىعهللا ناؤ هاد عد ناكن مو تامدقا د نافاد_دبعن ناك نملاوهنعىلاعت هللا ىذر ركب ونأو
 ةميظعلا ةمصالا ذه ع نءةثهدةادعلارابك ن نمريثك هيف لفغماقم فدحاو ىنءمىلعادراوتفتومجال

 ا ىأ(ههجوني>)ديلولاْنب ا( دلاخل) قويبلاو ق>انباءاورأك م-وهيلعىلا_ءن هلا ىلص(لاقو)
 ةنك اس ةيتدت ةانئمو ةحو فم فاكوةزمحلا ضد (رديك الإ اهجوةممل_بو هيلع ىلا عت هللا لص هلسرأ
 لاق ؛ و حتفند قو ةلمهملالادلا م ذدةمودرديكاهللاةي وردك ارغصك نيتلمهمءار ةروسكملادو

 ماشلاوزاجحلانيبوأ ةماغلا لرب وةكمنيب عضو هوهو ءايلء ا ىهودملابءام .ودلاةيولدنحلاةموداملا
 رقءىأ (رقبلاديدب) ردي .ك !فداص”ىأ (.د#ت كن ازانزت,ناكهنالل غمس نئاَناَمَوْس ١

 | نيرديك اىلااسراف نير ثعو ةثامعد رأى هثعب ملسو هيلعىلاعت هللا لص ناكوداصن ىتلا اهنالش حولا
 قو ىدر واسملاوبيط#لا هلاناكىد-: كلاب واعمن ءثراحا نيءايعانيوكادبعنبكلملادبع

 ىلاعتهتلا ىذردلاخ» اناناهلهآوةمودش ا مدقامن ءارصةناكو ناسغءوأ:دنكن مهنا فاشلارصتخم

 هوخأ لتاقورديك ارمسأةساؤهيلعاو د ةناح هو اووهشحولاداطصن هدجوفةرمقمة يل قهنع
 تافهلوسىلخوهمدن ةحوه.يز< |ىلعهاصف *ل-و هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا ىلعهيمدق: لت ىح

 ىقحلامث قبلا لاق
 ناطبارمماشلانرمع مانأ ْ

 اهبتامى> هللا ليدسف

 لاقو) ساوعنوعاطق
 د-ياولا:باىأ (دلا#لا |

 ليد (ههجونبح)
 : (رديكال)هلهراىأ ميلا

 ةدنك كإمريغصتلاب

 همالح_تاذ ىفانحا

 ديصن د2 كنا)هةبحو ||

 شحولارقيىأ ( رقبلا
 ايناوصصن ناك بيطخلا لاق
 تامل لقوا مث
 امهندب م-جوأي أعلا ارصن

 لو هياعىلاعبهلناىلص ىنللىدهأو ل-أاذهر ديك |ناةبادتا اةفرعمام يب اتكى ىفاومصالا :وأومدنمنءالاودترامث اهنا

 ناكو ريسلا لهأن يب فالدالب مل مهتافهيفاطاغق مالسالاما اونا>يصقةحلاصملاوةدحلاام| رمال نبا لاق رمعلا+يوفءأ رمسة لح

 اينارصناك رشم لثة فركب ىلأن مز هرصاحا دلاخنا مهي ف ىتب ومن_هخيمل اذاعماللاوةالصلا هيل عهحلاصاملف اينارصنرديكأ

 فيش : ولادلا مضر ةمودىلاداعو لسو ههيلعىل اع هللا ىل_ ص هننا لوس ىلع مدقا-!رديك !ناىردالبلا رك ذولاودهعلا صل

 راسا ملف هلبقام عئمورديك ادنرال وهيل عيلعتهّلا لص هيلا لوس ريف ةوتاملفماشلاو زاجخ#اودامغلا لرب وةكمنيب عش 0

 هةتماشلا ىلا اعلا مدا



 وأ عقواماهممو تايحىف عةواماهممناالا اهعيجة روك ذاارابحالاهذ_هتعقو ىأ( هتومدعب و هتايح فالك ر ومالا هذه تدح وث)

 ةيمتنموأ ةمضنمىأ (ىلا) مارملا ىنءملانمماقملا كلذ ف هنعهرمخأ ام جم ىلعىأ( مال_ىلاو ةالصلا هيمع هلافاك) هنأسمدعب عققيس
 ثثئدح له: دابعلابهلفصو لجرل هلو ةكمهلاو>أتانوكمىأ (مهنطاوب ء) مهلاعفأ تاق ىأ (مهرا رسأ ن ممءا اج هيريخأ ام ) ىلإ
 سانل ادإصاوم ىتأمهتلصاومو فا سملتلا لصأ و مهدهاشمو ىأ مهنطاو هوةداور فو مذلاق كن هريخ مول ىف سدا هنا سعن
 امي ىأ(نيقفانملارارسان م)هيلعف ثكناامىلاوىأ(هيلعماطاو)ةرفكللا مهناوخا ىلا نوءنصي امل ةنو مالسالا لهأ نم

 حنفي ناديربلجرلا اذهىلا اورظنا دين :نورئاسمهو كو.#ةوزغىف مهمرهظاك مهتطاوتةهج نم ىأ (مهرغك و) مهننب
 انضهد رصقيل بكرلا هيف ض وام :يشىفانك لب لرعأ نمئثىفاذك امالاولاةفهنمهملعازتاريهتابيهاموصحو ماشلاروصق
 هللا مهكوفرغلا ضعب لك

 ْق مهملكت نموىأ
 مالسلاوةالصل ١ هياعهقح

 نهىأ (نينءقاافو)
 عقوامك ما ارك اهءاصأ

 هللا دمع نقف املا سدئرل

 هرادكال لاو نيح ىفأن با
 يزف ردة ادقو
 ةالصلا هيلع ىلا بادكأ
 يركز ردا ءالسااو
 منع ءاهقسلاءالؤهدرأ

 لاقفركي أديب ذخاق

 خيشو مع ىبذيسابحرع
 هللالوسرىفانو مالسالا
 سو هيل عىلاءت هللا ىلص

 هس: لذاسلار اغلاق
 1 مهللا لوسرل هلامو

 ابحر لاةفر عدو
 ققوراقلا ىد عيدي

 ىل-_ءديبذ أ هللا نيد

 لوانر 2 نر اضرةالاعق
 اوقرتسفا مثه:ةخوهللأ

 ١ فيك هناال لاف

 م:تلزنفهيلعاونثاقتاعقىف ومتنأر

 (هيفمفوقو) ن وزمن منك هلوسروهتابآوهللابأ لةىلاعت هلوقيمهجذكو ل

 دهملا ضن ل_سوهياعىلاعتهللا ىل_دهللالوسر قون املذةمودىلاداعهنا ىردالبلا لاقو اين ارمصن
 ءارب_ىةلح إ_سوه_ىلعىلاعت هللا لص ىنلل ىدهأو لأ هنال .قواينا مدناكر شم هل ةةودلاخهرصاخ
 طلغفهمالسااماوةحيدك هءدحلا ناريثالا نبا لاقو ةباهصأ | ىف مسعذ واوهدنمنباهذعو رمعلأمهوق

 ا ضي هءاععلىقدءبالاذ_هىلعو ٍلسو هيلعهللا ىل_صددعي دترا مث لسأ هنا ليةوريسلا لهأ قاقتاب
 اهب ريخأام دعب( هتايحىفاهلك ١لصفلا اذ هىفةروك ذملا(رومالاهذه) لوهجمللءانبلاب (تدجوف)
 واةيضنم هلي امور ةعياطمى ) توهمل عىل اعت هيأ ىل- صلاتك هنومدعب اهضءيدج و( و)

 ىأ( مهتطاوو)ءوفخأو هورسأاسىأ(مهرارسأ نم) ةباحتلا نم ( هءاسلجهيريخ أ امىلا) ةمومضم
 رارسأن م) هبريسخأ امنع فطع(ه-لععاطأو )هن ريخأ الناب وهوم_مولقو قا مهرومأ
 م-ْدبارس هنولوةباوناكاموأ مهري غن مالو مهممادحا هءاور يلو مهسفن أ ىقهورساام ىأ ( نيقفانملا
 3 (هيفمفوقو) نأ ءالامهر اهظ اعمم مولاة ىفرمضملا(مهرغ دز نزونمؤملاهيلعمقهءال تيد

 ريسقت فطءني-ةئانمارارسأ ىلع فوطءهوهو (نينمؤملا فو ) لسوهيلعىلاعت هللا لص ىنلا ن>

 ركب ديبذخاف ىدعءاهقسلا ءالوهدرأ ف يك اورظنا ةباحصلاهلقتسادقو م ىلأ نبامهسأر لوقك
 رعديبذخأ مثهللالوسرلهلاهوه:لذابوراغلا فن يذثاىناثو مالسالا خسيشو متديسب ا محرم هل لاقو
 هنت*وهللالوسر معنيابابخرملاقؤىلعد يبذخأ مث هلا نيدىف قوراغلا ىدعىنب ديس احر هل لات
 ىت>) هيلعاونثاةتلعث نومي أر فيك هنا اللا ةفاوةرتقاهللالوسرال- خام مشاه ىنبد يس
 (مهضعناك) ردةمناشريمض اهه_ساوةليقثلا نمةففلانونلا نوكسو ةرم-هارسسكب (نا

 ىفئش ماكتب ناذارأ اذا مهتمهعموهنمىأ (هبحاصل) لو ةيلةخسن ىفو( لوقي) زيةفانملا صعد ىأ
 امدقمتوكسااب رمأدح ونبب مم را قاطانالو (تكسأ)هعما وس سوهماعمجلاعتهزلا ىلصهقح

 لاقيام هغلبي نج و أك لم نم هنأشيف هاوةءاع( هرب نمهدنعنكملول ساوث )لاف هلاقام قيل هيلع
 ءامصحلا نماهيفاماهتراج<دارملاوهاسلا اهم ليس هدو سم ضرا ىهو(ءاحطبلا راجح هّيربخ الا هيف
 ةكم حتت ال لسوهيلعىلاعتهللا لص هل عقوالاضدأ ةراشا ادهوهنعراءامهملعت ةراحىلا ناىعب
 5 ل ل بجبل

 رماو
 اذهآ اولااونمآنيذلااوقلاذاون وملعب ال نك-أ اوءاهقسلام-_همهناالاءاهقسلا نما اك نمؤنأ اولاوسانلا نمآ اكاوذهآمهلدقاذاو

 ىأ(هبحاصللوةيل) نيقفانملا ىأ (مهضعد ناك) ةفقذم ( نا ىتح) تام الان رهتسم ناسا ع مانا اولا مهم .طارشحملا اولخاذاو
 هنريخالا) ءاشالا نمش ىأ (هريخ نمهدنع نكي لول هللاوذ) مالك !اذهوكف نمىأ (تاكسا) هلهأو مالسالا ىف نعط اذا هةيفر
 باتعلاقفنذوي ناالاليرمأو تدبلا فماللاوالصلا هيلع ىذلا لخدنيحةكم حاف مون عقواك ىص4 ار اغص ىأ (ءاحطبلا ةراجح
 بارغلااذهريغد#دجوامأ هءاور قوهتعبتال ى>هنا لءاواهتلاواما ماش هنيثراحلا لاةفاذهعمسملهنااديسأهّنلا مركا دقل ديسأ نبا
 لاقفمهريخأو تاق ىذلا تماعغدةلمحل لاف رخاملفءابصحلا هذه ىنع هنربخال تماك.:ولأ شلوقاالن ار غسوبألا.ةفانذوث « دوسالا
 لربخأ لوقنفانءمناكدحأ اذهىلع عاطااممّتلا لوسر كن ادهن ثراحماو باع



 ميكا (رصغالا نيد هيهرحسىذلا ارحسلا ةفصد) ةشئاع نعنيحيحصلا ىناكمال_لاوةالصلاهيلعهرامخا نمو ىأ (همالعاو)

 (ةقاشم و هنا يام امهمضد 0 ا 1/ تلق وةمجعملا نوكسو ىملاهضن (طشم ىف رحس وك( نءوىأ(هنوك وزدوجي
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 بف د نبباتءوبرحنينايغ-سوأو اهياعن ذوب رةعكلارهظولعب نابم_عىلاعت هللا ىذرالالب أو
 0 ا 1 لاقومويلا اذ هرب لذا اديسأ هللا مرك أدل بات ءلاققف ةبعكلا ءانعب سولج ماشه نيث راحت اوديسأ
 ا . , || هرعسخالت ملك اواو أي شلوةأالن ايف سوبألاقةدوسالاارغلا اذهربغانذوئمدمدجو اما ثراحما
 يداط ين نيدو . و هت “- || لاقف مهتلاقمرك ذو ماقىذلات ملعلاوو لسوهيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا موياع جب رخفءابصخلا هذه

 ياسو دور ام و 17 ل 2ك كا ىضر ةشئاع ن ءنمديح هل اىفامىلا راش اوهوهب ريخأامىلعفوطعف

 ىذلا هئاشغد 99 7 َ 9
 ىذل انيكد هئاعو وهو (مدعالا نب ديبلهيهرح_بىذلارحلا هعصد) سانلاهمالعاىأ فوذحم هلوععمو لعاقل

 ىورو هقو-ةنوك ىذلاروك ذاارحلاىأ (هنوكو ل ريس ةلاوربسلا ىفةروهشمهرحس ةدقو قير ز ىن نمىذوه

 امهودد بحوملابسج أ [هيحرس ةفو رعمتل آمساةلمهمءاطو ةمجهملا نيسشلا نوكسواهرسكو ميملامضب( طم ف هعضو
 هوقو اههابوفر وع ةقاسثمةحسن قو حرمساذا رعشلان م طة سنام ىشو مما . :( ةطاشمو)اضنأ طثماه4ف لاش ورعشلا

 ع عيد 3 ءاقلاديد شنو ما مذ (فجف) ناكلا نمىفاثلاو رعشلانملوالا وأ ىععامهوءاطلا ل ديف اقب

 ءاملا ن ىلعةل<و : بج هنمو فوجو ل_+ادىنععودحومهءاببس+ة+ فىواشغلاكهياعنوكي ىذلاعلطلاءاعو وشو

 سدلو ةلمتلاك هد>ولل أ فورعمهياعقيطتمفرظىفلغنلانمجرخامعلطلاو ( رك ذل عاط)هلوة| فاضموهو رثبلا
 وأ مول-همضام لعب ىتلأ) روك ذاارحالريمضلاوةزمهلاعّفب( هناو) فور عا ااهرمشب لمحت ىثنأ و رك ذهنملخنلاو

 ن«مهوثياكلوهم | ءاروةحوتفمةمجعم لاذ, .هوىيرزىنبلةنيدلابرث ىهورئبلاهذهىف عضوىأ(ناورذرثيف
 (هناو) ىحدلالاوقأ | (دجو و)ءاللا هيلع (لاقاك) ملسو هيلع هللا ىلدهيرمخأ ام( ناك ف) نالءفهنزيواووةنك اسمهم
 رك ذايفرح_لاىأ || نهوءولصفاك ىلاعت هللا نمىحوببيغلابهرابخا نموهفاهف صو ىتلا( ةفصلاك لتىلع) رح-لا

 (ناودذرشبىف ىتلأ) || املإ سو هياعىلاعت هللا لص هللا وسرنا اهنعىلاسعت هلا ىضر ةشئاء نعهببأ نعةور عنب ماشه
 ةهجعملا لاذلا عشب ع-حوام هيحاصل امهدحألاةفىلجردهعرخ” الا وىءاردن:عامهدح أد ءّتةنالح رىفانألاةرحس
 ةنيدلاب ىهوءارلانوكسوأ| هطاشمو ط ثم ىف لاق ئشىأ ىف لاق مهعالا نيد. يمل لاو هبط نملاق روح_-.هىأب ومطملاةلجرلا
 لاقيوىقدرز ىملناثس هنامصأنم سان و« اع ىلاعت هللا لص اهءا>ةناورذر ب ىفلاةوه نيأو لارك ذعاط فد>و

 ىقاذك ناورأىذرثب هل || تلاقف نيطايشلا س وراها سو رن اكو هانم لا عاقتن اهءام ناك ةشئاعاب لاو عجراملف هجرخ "ف

 جيدص اههالكو م || تنفدقامب مافاريثهنم سا الا ىلعريثأ نات ه «رك_ةىلاعت هبا ىفافاعدق لاق هللا لوسراي همشجرخ أ اله
 ىعداو حصأ ملسمىفامو ناورأ هءاوصوأط+خو هىمصالا ن عة 2ةنبالاقو ناو رذرئباذكه نيد ادن عوهةديبعونألاق

 2 حصلا هنا سدو نبأ ىمهتن اهكيرحتي ل يقوءارلا نوكس ناوراوذ ىهو ةت.دلاناورذرثب سوماقلا ىو ىهتن اةزمهلاب

 واوااناماو ىوونلاهرك ذ || هنمفةمم لوالا نا لمت وعصأودوجأ لوالاو ع. جوهو ىوونلا لاةناورأ ىذرثب ل-مققو
 نيب عضوغمارلا 0 (ةضرالا لك اب)لئالدلا فىرهُزلا نعى ميبلاءاورإك اشير لس وهيلع لاقل مامالعاو)
 : ىلعو ةفو رعمىهو ىوهلا هبرمالُث معانامز ىلا اذاهيفنوكتوقرولا لك أ: :دودتاحتشب
 3 هدوم ىلءم- هد هللا اوييعس هم ودنا هندلسل م ا م الا هتومىلعم- دام ىلاعت هللا لاق سلا لكأت ةس ودب انغاهرسف نفس ثلا لك أداماهنمو عاونأ
 كارت تهمك 2 : قطا راب 2 , (لاذاك ) رمالاعةوف ىأ َق طا 4 تا أةض راهيزاك اذاضرأ ردم تاركا لو رالاوهنأستم لكأت ا

 هاف ؟ ا تا ست( طاب جي هب وو مع ها (مهجراهباو ءطقو) شب رقنمذخف مهو( مشاه ىنب ىلع) ىنأ سك ةغيععلا كلت ىفاهوبثك دو عىلع ٠مةئيملا ىأ (ةخصلا مهتاغناب اونواعتواوبصعت ىأ(اهباو رهاظت ىتلا)اهنايب ىف أيسو:ر وه ثلا ةفيصعلا ىأدهعلل ةناضالا كتل : 5 5 مهتفيحصىفام) بدلا سوساهنالاةنماذكو ل يقاك ةقرسةامىلاةبادلا ىهت سلو لصفلا
 2 ىأ (همالسعاو ( | مهعىنب نيبومهبةبارقلا قوقحاولطبا ىأ مهتبارق ىأم هجر عطق ةفيحصلا ف بك امباودصق ىأ
 ند 000 هلل 000001 اذ هااسل دو صمم اممم ا ل 1 لا سال مع .١ بسلا 2 د ص سس سس سس

 يتلا موتيح صىفام) تشحلا لك ةةسيود» ارئاوةز مهلا حتنب (ةضرالا لك اب)ىرهزلانعوبيبلاهاوراك(اشيرق) هرابخإ
 موعم# تر مهمنبو م سب نم موتبارت أ (موجراوباو هطقور ماه ىنبىلعاهج) اورمانتواونواع ىأ(او رهاظن



 ىلحلاتبأ ءارممىسالا

 تسمم اهنوك ناراتخا
 ناكنأو ىوقأهللام 1
 لسروهو 5007
 نبا هركذ رخ ”الاو

 ىب-<الو ىسبتن ا ماشه

 عقو اذا ضراعتلا نأ

 الاو نكمأ امهمعمجيق

 ىلء لمح, الاو عج ريق

 نأ 0 وصل اذا دد_ءالأ

 ىقةد>او تقلعلاق#
 مهدنعى رخأو ةيعكلا

 2 لاش هللاو

 ةقيمعلا ىأ(اهودج وفل

 لكأ نه ىأ( (لاقك)

 ءاعباو أبمث ام صعد

 فطع (هقحو 0

 هسعنو ىأ همالعا ىلع

 مالىلاو ةالصلاهملع

 تشد سس ردك راقكا)

 ىقءوب ذك نيد>سدقملا

 ىقىأ ا الاربع

 هنى رسآ هبل ة ةحيمص

 ل ار ل

 مر

 (ءاياهتعنو) ءامسلالا
 م سدا ثدب 6

 9 ءنمتعن) مامىلع

 هقرع نامانعل' ىإ

 ||( مو «العاوز هتقرعم ق>

 مهنا همالعاوئأ

 نيسعل ١ م )م هه ريعت)

 ىا أ( مهراذن 0 ىتص 0 ىأ(مهراذناو)هقيقحماقمىلاءريسنمعجرني>ىأ(هقيرطفاب حجر ني> ىأ(هقب رطىابيلعرمىتلا]مهلبا هل ذاق 1

 سام
 ايعد :ارةصرالا نان وىأ (اماو)

 ...٠ دنا داس ل دن ل7 ةةطكالاراسفاقتا دعت لدتا: 379ريال

 ..ا لك اهي

 تعللاب , رهرلاتا>هص ىلعةدقاب ىنسحلا» 1 لوم 1١4

 وهوذ ضرالاىأ|اهتاو) ريفةقيقحراص ىتحرارقلاىف عاش مث دولار قم محرلا لصأو مشاه ب نم نه

 لك) ةفيحصلاىأ (ابيفتقبأ راها سوهيل عىل عت هللا لص همالعاو ىأ ةْضْرالا لك أ ىلءفوطعم

 ىلعاذ-هو ادأت ءاكريب ىلا عتهلا | ,ا ول طايهنالهمح ذهل عمهذهاعأ م هريغ نود( ىلاعت هلل مسا

 نعد ربخأ وسو هيل ءىلاعتهللا لص (لاذكاهودجوذ ةالاهبيجوتو ىقأتىرخالاو ني 7 اورلاىدحا

 هريغت وابدأ هلل اتق انام هم هرك ذامو هنأ م هاجم

 رك نفي هنأ رك ذ قيلبالهناومهمم ىرمىلاعت هلل ناىلاةراشث الا ةدساقلا م مدوهل فرع ءاو

 كلذ لك-_ثأ ناي و رلات دك اذاف هتريسىف سانلا ديس | امهر 11 ذناع ١ اورلاوةهحو لك أو مهدوهع

 ع اهنادناو رنا لق: ن اا ههتدب ىت .ةوملاقناهربلا لو ةوّةدحاو ةفدحهل اوهللح اوةصقلاّنال

 تناكىرخالاو ةمهك-ا!ىفامهاد- >|تقلع نادخ.ذبتك هناايلعوهاس ا لوعملاو ىوقأ هللا م 3

 ليةوةمركعنب رودطةموهوهد.,تلش اهم نال .ةدقوال_صأ هءاور ىفشلذ عقب مذاديعد مهدنع

 نيملسملا ىلعدتش ثاو سو هيلع هللا ىلصورعأ مهيلعد ثاالموهنااهتصقلصاحو ما هنب رماعن ب ص دغب

 ىقاعيج انءاولزت_عوأانل هومل:ناامااولاقفمئاهونبو بلاطو به. ضرب 11.ل_ةقاودارأمهرهق

 كعب اى اهوقاع ةفيصد_معلاباو كو كلذباوضرفانعمنوعمتحتالو اننولد د الخ. عشل

 لاخلا مهيلع قاض ىدكلذك نينسن الت اوثكفم معمه ءنم عاب اعةيدابلالهأ» احاملك ناكف

 تلاطيقال وهيلعىلاعت هللا لكى مهلا لاوذا كل ذك كاطع ديس دارت رقص عن مدنو

 ىلاعت هللا لص ىبنلا مهل سل مهانأ هنا وونظفم- ويلا ججرخةةضرالا تلك أو مهده ع لطب هللا نأ معا

 لصفامىلعبءش !نمج ور ايمهلاون ذاق لاف ََ اهودحوقةقي>طلاباوناك ةصقل أنمهربخأ اف سوهمأ ع

 ىلاعت هللادجر فذصملا هلاقام ة 2 ىذه اذهوهميغ نمهيلعىل اعت هللا هعاطأ | مكلاذزاكوريسلاف

 دعب( شير ةرافكاهغصوو)رودصلا ىنثرامدحن ل5 لاح لك ىلعو هدنعةتباثريغىرخال ب نا ةيلاذاو

 ىىأ (ءارع 00 هلوقوفغصو لوع غم( نسدعالاتدب)هايصغت مدقت كار بالا

 لوع_ةمسصنلاب (ه ارعنمتعن) سدقملاتِب ىأ(ءااهمءنو) سدقملاتدبل هبىرسأ هيايةر احا

 ربغ ىف لاق ا راغىلا عد هزناهجر فدصماونأنراةممفصولاو تعئلاو هد 50

 راغكلا مالعا ىأرحلاب(مهمالءاو)اهجوهلر كديلوةاحذلا صءنهركذ (مكهنلا ته لاء الو ىلاعت هلي

 رمىتلا] انهدارع سلو را اوهفعتفلاناماو راس ىععراعنممهتلت اةىأني_لارم 5 , (مهريعت)

 مال-ءالا ىنععانهراذنالاو :مه(املوصوت ةوههراذناو) ارامل ع ام ط قابماع

 امه اد ٠ وخمل ايهرسق نمو مدل كريشد“ ءلاد_ض فور ءاع ؟رامخالاو شن وكمل ليما ازاجي

 راك قر وأل_جاهمدقي اذك تتومدنق عب هاهنا سوه ءاءىلاعت هللا لص هلوق تيس

 صقنالوة داي زري نممل-سوه يل ةلاعتهللا ىلسص (لاقأك) ع وهود>وى أ (هلك كللذنز < 9

 ىلإ مدقتامىأ (ثداوحلان مه.ربخأامىلا) هنداعالةجاحالفه مول صقت انمدقد قو هرربخأ اميفأ

 ا 0و) لب ةثسملاف(نوك-# ىلا)ر ومالا نمددعد هللاهث دحام هيريخأ اف هريغل م 0 وأ

٠. 
 ىدم

 (لاقأكءاك) كلذ مةوف ىأ (ناك- )اهب رغمف سمشلا بيغتن ا لبةاذك مو.ىفاهمدقي قروأ الجن او (افوصو تقون) مهمالعا

 (دعب تأت مو)اهمأ قأبودجوتسىأ(نوكستىتلاثداوحلان م د م اي موو اكىأ

 رأت آن عود عاسم ناس ادمر ينأ مس يلب هران ا نمز بقع قتلو ىألادلا مهن

 6 وهتسلالا هللا هس اأو ارت لاهم *| ال برع هيرب سك ام دلاىلأن با ىوردةء(هلمع

 صعمأ مهوعقو وأ ةددعتمةيضقلا نذل ةترسساف ىرمحتلا ل ةفااوبأ نيتي اورلا 00 مظوأ كلا رش نم ناكامابمق

 لد فروت تلا اوزلاجلتق

00 



 ونأهاود اميفىأ ( هلوةك) هتامدقم هذ ىفو حشو ةددشملالادلارسكي(اتامدقمثروظام) نوكت ىلا ثداو لا نمىأ (اهنم)
 ةنيدللاٍبارخخ سس ئأ(برش بارخإ هن راما ىلءرافكملاءالعتسارهتراسعةرثك ىأنيعلا مضد(سدقملا تدبنارع) دواد
 ةمحاملا ب ورخو) هنتفااو برحلا ١و9 روهظةمالعىأ(ةمحاملاج ورخبرثيبارخو) هتعاج ف عضو ةفرشملا

 هد( ةمئمات طا اونو سلال
 ىلءالاءاطااو فاقلا رهظ: لاهضعد وا#تامدةمترهطاهضعب ةدعاسم نامزابهدعب لب هرابخا بقع عقيل ىأ مضلا ىلع ىبم

 ءاطلارسكب ايف 0 رهظاماّثم) هأوقب راش كلذىلا( و) ف اخت بال [بوهيلعىلاعت هللا لص ءرمخ نا ْى2نانالاءاحاذاف

 ةتاسا اه دع ةناثلا دوادوبأءاور ثد دح ىف سو «يلعهللا ىلص ( هلوقك ) هيلعةمدقتملا هنامالعىأ ل ادلارسكب ( هنامدقم

 0 ةرثك و هثانبمامتيار ومعمهنوك ىنع؟نارقغلاك ردصمنيعلا مضد( سدقلاتدبنارمعأهتنسف
 بارخ) ءرمخأد_ةبموهوهيةاعاسدةمهنوك ىنعممذقتو هريسعت وءيلعءرقكلاءال ثءاءكلذو هناكس

 فيسلاةبانعمفوةكةغل ادمهز.ع هل عج وةقيردلاةنيدملا مءاوهو فرصلا عنموةثل ثلا( برشي

 قزاحلا ب رطىلعهد-هبامو بردي بارخ سد _ملاتدب نارمع هلوقىف لف هيدشنلا هيدارملا سدلو
 هءريخأ ضيك_ةهريغهنالاةءالفهنيعد وههن'اك ءادقصالب ودل نمبرةيام لمح هدانسالاةبسنلا

 ىقاذك ثنأتو نوذف

 قوةححصااغسنلا

 هدابرب ىزجلاهناور
 كلمرادىهو ةددٌم

 0 2 ميعةمحلا اواهر وهظىأ(ةمحلللا جو 2 سدا تيبهدنع رمعي ىذا (ب 0 بارنو) نع مرا ل4
 في رعتلامالب ىو ربو ف امو ا ل ىلتقلا موك ءرثكل محلا نموأ ة محلا يكتم اورام .(| اديبلاك ضمد قضسس لخدو كبش مع يسسلا نمت فما هال ا مج ا يح يندد
 حماهمّو ىلوالاءاطلا ىهبففختودد_كءارةيناثلانونلادغد و مالو ريغد ةينيطنط_ةةخسن قو( ةينيطةطدقلا عّتف جتف تاننلتساييذو |إ حلم جو رحو) نامزلاوع 1 ىفنوك ىذا جرهلاوةميلظشلا نقلا هبدارااوموحت و ياعتلا
 لكي ةءومضمفاقلاو مراثمابيقو باباملسدلوةدحاو ةعطق تبا ةدقساحت نم ةرانم اب. ذو ب هلا, هومتباب وهونسقافلا نودلا ىذا( يد. || بابىمسيبكلا اهباي وراي ةلاس يفواءارذنورسعوىدحاريبكلااهروسل موزون اهوربلا ف بناحو رحبلا نابت اجاهتم لك ثا ةمياظعةنيدم ىهو هنودو ةينارصنلا نبدرهظأ نم لوأوهو اهانبكلملوأ مسا نيطنطسقاةب وس« ىهوابيسركو رفكسلا راي دةدعاو ىهةميظعةنيدم
 ىفةفوقومهدبو هرهظ ىلع شمل او رئاسهنالىوملا ىفةقلطماهناؤنيميلاهدباد_عام صاصرلاب ةمكحم 0 ا ل وهو نيطنط_.ةربقاهلعو سا >:لاباهلك تسل أ دقاهما برام نمةبي رق

ٌْ 
 هريسخالاءايلا يق

 حمواهددكت عمو

 تاكليمذالمآتح:ةفا [| < 20 م ل . ل
 نامئءوأر ع نمز كلذ ىدح ايثدلات كاماهياع ب وةك مةركماب يق ىرسسلا هدد وماشلادالب وحنزي_ثده_فك عتفدتو وحلا

 عتفتسامئ البال لمقو عماهمضوىلوالاءاطلا حتتفوفاقلا مذ تاغلاهيثوى رثاعاهتمتج رو ركلا» ده لتعولا تيب
 د ثيدحملا اذهىقروك ذملاوةددءتمندماهب مس هناف مسالا كارتشا سذللا ىفمهعةوأ ىذلاو رظتنلا يح ماا ناك ةمدوتيا || ىدسمهملارابخأ ىفر ردلا بانك ىف ىسدقملاهحص ىذلاوهو ىدهملاحو رخل بق نامزلارخ 1 ىف حتفت ابتامالعنممررمخ ام ىلا || عاج حصالاو ءاهلخلا نمز فت حتف ل قفالمأ هذه تحتق ل هى اخ ادقوشيموربةاهسللا نا ئأ(ةعاسلا طارشا || .. راضءالاةنيطنط_ةناطيح « ىلءاهلظق عفننمىوتلاى تح نمو) لاحت اب لعأىلاعت 00 |... ماقيألوتكاهفذسانلا هللاو لاحدلامايق عم اهلمعتساو ماللاو فلالاب ثيد_هلا فت عقوو تسىسهف اهفذحواهديدشنوإهريخالاءايلا ضيف

 لهحلارثكي وعلا عفربنا هلوقب راشأه يلا وطا رشالا نمه_عماماذك و ماللاومالصلاهسيلع ىسعلو زن برقاذان وكيملك
 لقتور لاى رشو [زاو || نيمحممب طرش عج طارشالاوثداوحلا نم هلوقى لع فوطعم (الولح تايآوةعالا طارشا نموإ)

 مهرثمع ىلا سانلادرطت نميلا نمج رذرانشلذرخآو برعلاة رب زا فسخوبرغملابافسعنو قرشا افسخ تافوسخ ةثالثو جوجأموجوجأ. وم منيا ىدعلو زنواوب رغمزم سمشلا عولطوةيادلاولاجدلاو ناخدلارك ذختارآرسثءاهلبقاورت يحةعاسلاموقتنا إم ثيدحلاملوصحواهءوةوبقنذؤملاهنامالعىأ (املولحتايآو) داولا ملا أمان يس#نوكي ىتخ

 هعالا طارشا نمنا



 ةقرقثلا نمقءامقلأ لبق عةءاماموبدأر او ةعاسلا طارشأ فامدأبا سو هياعمل اعتدنا ىل ههركذ نمو ىأ ( مث أو رمثنلارك دوز
 ثابآ عمد ركع ذليادبت ىلا ىأقعصلاةخةنىلوالاة+فناال.ةاي:دلاىفاهطارشارخآ نانطفاملعلا نءهىوونلاىع 06 و

 ىلاءام>إ ىأسانل ارشح ملم ثيدح فك مهعم ليشتو مهعم تيد رانلا مهتيقب رش<وماللاوةالصلاهياع هلوةلواملوا>

 ليغرانلا مهتيةبرش و ريغب ىلع ريشعو ريعب ىلع ةعد رأو ربعد ىلعةن الثو ريعن ىلع نانث او نيمهار ني. غار ثا رطل ىلعماشلا

 نودوعتك ادياكالرغتارءةافح م هوك نمدر وامىلعوهلب هيلع بقاعتل او لبالا آل. بوكر نمةفصلا هذه فالخ

 0 ا ىل_صأق عقو واذه

 اذهونايبلانعىنغر وهثموهاهريغو ضرالاةادولاجدلاكن امزلارخآ ىفنوكس ىتناةمايقلا أ رب مينلاو ىسكدلا
 0 دلو دن 3 ىطرتلا ىز ضقت ةو تاتا نال تو هلع لاعب هللا لخص تا فلا تعبلا 9 رشا

 هربت نمموةيف ىك<ناتيللريشذااو ر وضلا قخمناذاايثدلارخآآو طارشالار خ آوهىذلا ( رسشحلاو قخالوءانفأ امةداعاوشو
 رعاشلالاوهطساذاب ولارُشن نم هنا عم ماتم ينامالدلا

 مارال قباطمريغ ةغل ارشنوايطهيوطخ كاذ_؟ « رشندعب كرهدروطخُكتوط
 ملسو هيلعملاءتهّللا بص هررمخأ امم ىآرحلاب(راربالارابخاو)ب اسحلل رشها ىلا سانلا قوسرمش لاو || ىف هانمد_ةامباوصلاف
 ه.رقتوم_هرساعمهرابخاوأ مهراجفوهنمأءاحاص نع هرامخأ نم ثد د !قدر وامتاممغملا نم خسفلا نم لالا

 ريخأردصءاهرسكب وري عجةزمحلا شفي رابخأف مهمكذي وم_هءوسا؟مهريشرابخاو مهنيعأ ناىلاةريش ا هححصملا
 وهو رحافعج (راجغلاو) حلادلا ءلاوهوبادعأو بحاصو بابرأوبركراب وأرب ع. راربالاو قرشنلادد رشحلا

 ىقريثكو هو مهيةنوكيساهتمأ لعأمل_سوهيلءىلاعت هللا ىلص هنأ ىنعملاو ىداعملاب رهاهشا اغلا
 تاح:في(ةمايقلاتاصرعو)ام,يةنوكيسامواهاهأوامهلاو>أ ركذ ىأ(رانلاو ةنحلاو) ثدداحالا
 تابيغملا نما سوهيلعهللا لص ه.ريخأ امى هيفءانبالعساو عضو « لك ىهواهنوكسةص رععج
 ءابلا( لصقلا اذهب حو)اهتافصب اهقصووابتاص رعوةمايقلا فقاومنايب نمُث:د4 | ىفدر وام

 فالختمالا ٌتامالع

 هه هنالرشنلا لق

 فر 2 ا داخل
 اباتك ىأ(اناويدنوكي نأ ) هرب_تأدتبمةلمهملا نيس | نوكسب وهومهرد كل. سح مهلو ةىف اك دئاز 0
 هللا ىف_عهرابخال دوةعملا لصف اىلاةراشا لصفلا اذهوءانعموناويدلا ظفلمدقتدقوالقت_مانودم || ن0

 فيلاتهيففلأولهناو وأ ىفهركذاك هترثك ىفةغاابملانعةرابعاذهوتاءيغملا سو هيلعمملاعت | 0 :
 كلذ(لمتشد)تازجعملا نمهريغنع(ادرغم) ابي رغارعأ ن كيل هتازجعمن ههري_غْنود لة 9 0
 ردتعا مثامهندبنمادرغنم(هدحو) باس عون لكدا رفاوهعا ون يبمتب (ءازجأ ىلع هلدرف ملا ناويدلا 0 0 1 0
 نمتكن) مدةمربخوهوهنملصغلا اذهىفمركذام ىأ (هيلانرشأ اميفو) هلوقب فيلأتلايهدارفا مدعل لاعتنا 0
 00 اع عاراخاو هيلع هلوةوالصفمتكبزلا نايبمد_ةةدقوةسفنقئامدو فئاطلىأ(اهانركذىتلاثيداحالا تكن ها. '
 وار خ [أدتبمةءاقك هلوق ناك أد تم ناكاذا هنالز أ ناكت كن هوة فذ>ولورخؤمأدتبم(ةدافك) | تدرحإ ل ا
 هدارفا نغ فاك ف :صملاهياءرصتقا ىذلاراد_ملاىأ فلكت هلكو ةيفاكب هلي وأتبة ف صوأ لد (] يايا هلا ىداسعل
 ثيدحلاب تكن م(حميدصلاىف) لوقنملصفلا اذهىفةروكذملاتكنلاىأ(اهرثكأو) فيلأتلاب] 1 ا
 ناولاةراثارثكالامريمعت فو ف دصملااشمو رثالاءاملع نم( ةمئالا دنع) دوج وم( ود تعملا كيل نورا

 هيف ملسوهيلعلاعتهّنلا لص هلوقك مهءوساعىأ مهرابخأو رئاكو ىتساف نمرحاف عج(راجغلاو)
 ركذوىأ(ةمايقلاتاصرعو) امهركذ نمو ىأ( رانل اود: لاو) قدصو هللا ىتانمالااراجفنوئعبي ةمايقلا مونراجتلا نا

 ىفكلذ ليصفثتدرأن اواذ هةءايقلاتاصرعنءرانلاو ةذحلاريخأت تسنالاناكواهريغو طارصلاو ضو 4 اونازيملا نم اهغتاوم
 نوكس(لدفلااذهبسحو):رخالالاو>أىفةرفاشلارودبلاب ىمملا ىطويسلا نيدلا لالجا ناشم خشب امك كل عفة لا

 ارتفدىأ(ادرغماناويدز وكينأ) لضغلا ىف هلاكنملصفلا اذه نك ىنءملاوك بح ىأ مهردّك ب مهلوةىفاكهدئازءابلاو نيسلا
 _ ةينغىأ(ةياغك اهان ركذىلا ثيداحالا تك:نمهيلاانرشأ اميفوأ هريغىلا مذنمريغاذحو م ىأ (هدحو ازا ىلع لمتشب)ادرشم
 هياجلاوهبادبلا ىفةيادهلابىأ (ىفولاىلو هللاو) ةنلا باص ب56 نهىأ(ةمالادنعو )باور ىأ( عيهعلا ىاهرثك أو ةءارد هل نط



 سس سس ييييييسسلل 35ا535اااااااااااا595959ا9ااا606060 ع٠ جمب س

 هحرشمانت أىفكلهاننبركتدث لو غيعضوهام هذ
 دشلاو ْكامالا ةمصعلا ىنعملصأ ن(ساذلا نملسوهيلع ىلا عت هللا لص هاهنا ةمصعف لصفإلو
 هثحافلا بوكر نمهيمصتعنامبلط هناك م: مصعتساوئ ابل تلا ماصتعالا سغارلالاق

 ةيمسحلا لئاضفلا نممهالوأاعمث :رهوم اءاقص نم مهصخاسع مهاب اهظفحءايدثالا هللا ةمصعو

 ىعن متنا ىيقو:لابو مهولق ظْو وموياعةن كسل لانا مثمهمادقأت يدشن وةرصتلاب ةيقتلاو

 نمةرضالا ل -.:نعظفحلا قو ئداعلا ناك ترانع عاملا فةقيقحراص مكمل ااهتةيقحنا

 نم هظفحم هاباهللاهراقك ىأ(ءاذ [نمد_ةيافكو) هلوقبهيلاراش أ كريخالا ىنءملاانهدارملاو مهئادعأ

 وأن م" ذوعماريسفت قهورك ذاك ىعملااذهبدرو هنا ن4 او سنالال مدام سانلا.دارملاوهتيذأ دضق

 دعب ماعلا رك ذنمءاذأن م هلو ةوهة.ذأ اودصقو لو ه«بلعىلاعن هللا لصهوداعنءذلا مهمالمهصخ

 مهنا ىذت#ي(سانلانمكمصءب هسلاوىلاعت هللا لاو) هلوقب هلءداه كاوا مص مهلمشنل صاخلا
 ىف ىرض ملا ةمال_علا لاقورهشالا ىلءة.ئدماجتر وسوهن" الاءل_هورهاظلاب حب ريخالا دصقي

 جرخاذا _توهياعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ناك لاق هناهريغو سابع نبا نعىورام درب صئاصلا

 الف سنالاو نا نمىنمصعهللانا معاب ه!لاةفهن" الاذه تازن ىت>هسرحت نم اطونأ هعم ثعد

 ىلصهللالوسر قرأ |همءهللا ىذرة كاع نعم مىفو ةيكم اهنا ىلء لدي اذهو م هثعبت نعىلةجاح
 تءوسفةلدللا ى رح ىناصأ نما اصالجر تيل لاقف ةنيدملاهمدةمدنعىأ إل تاذ !دوهيلع هللا

 ىوروهطيطغانءوسىح مان ترحالّت 5+ صاةو ىنأن يدعسلاواذه نهلاقفحالسلا توص

 ىأدرخ آلا ةم"الا تلزن: ىتح سرح إ سوه ء هللا كصهللازوسر ناك نأ اك ةشئاعنءىَدمَرتلا

 ىلعوةكم لهأل والا ىلع سانا افنيينععنيترم تلزن ا نوكو عمجلل جادح يف ةر:دماونا ىلع دي اذهق

 الفمعالا اللتةلاهنممصعفمانخ ناكىذلا اذ هنانب رسفملارثك [لاقمثرهاظلا فالخ معأىفاثلا
 هتمالاعت شت ناك هنا لمة هنا عمس رن اكو هميعاب رترسكو جشو عردلا سلم مصعاذا هنأ هيل ءدرب

 ةبدصملا ىف ني_:مومما كراش نارماك ىهو ةمك- ناك هنا لة جلا ومعان رلارسكو مز راو دخأيل

 ةمصعلا امأو ىمتنامهمهشطر دةثفرافكلا ىلعمهظيغدتشلو مهبابحأ دف نممهلانامع مهةيلست

 الامميلع ضرتءاهمالك مهي لنمو ف اشكل |ىفراش أ ءانمدفامىلاو ل هم ىف ىقأيفبونذلا نع
 ا رمي +ةلك أ هاوقل هتومسس مهنا لاقو ريتك مع _سوهيلعىلاعت هللا ىلص هنا مد: دقو هلل صم

 هللا ناب سيجأو هولاةام ىلعاذهدربف ةيلعلا هتدترم مماوتدتروةداه كلارحأ لاني نا هتمكحاولاةو ىرهجأ

 سلو هماةمولعا ترقب هيفرثأ ءلحأ ىضق ملف هيفرثؤ :هلك أنيحملاب هلق ءاقك
 هيقع:صدحال

 هللان امض نم عنامالوةكمتا زنا |تو.ث هيفانيهب الال وزن لةناكهريغوعشلاناب]وقلاو

 ملا ةصقورما لعب اك هماللك ى نام ىنذتالو ىهتن |ةنيدملاب ول لاب هن امضو ةكعول ةمربغ جوده ةمصع
 هيق سشطبلابةرهادم هاود علة ةءنا ن عهظفحه_:هموهفملانال لالا نمةمصعلا ىلع:دراوربغ

 هنارسلاب ناك امئاوهوئاد_عأهياععلطبامدد_ءدالوملك ألاحرثأ هلر هش لواصو دخموو حالس
 ءابعا ىلعرمدلابهرعأ (انني عاب نافكلب رك_كربصاوىلاعت هللا لاقو) الة دعب ال ل مو لي وط نامز ذعد
 هللا نم هبانعلا نيسعب ظوفحم هناهدح نم ف اخالنانهال_مث هغيابتب مأام خبل بتةقثموتلاسرلا

 رهظأ اذ_هوهنطاروهرهاظ نمو تسلا هناوج نم ظوفحم هنالءلق عسجا عج و ظفحا/نيعلاراعتساف

 .هيءارأو هظفحأ ىأى:-يع نالفلاةيغارلالاوديك ألاوةغلابإل هنا ل يقامو اشكل ىفامم

يثو ظوح وىربث يحن ىأاننيع اب الفلا عذصاو هلوقد عمسو ىأر كىنهوه مفوقك
 لصقم مالكه 

 ماهقتساهناله_جو غلب أ ىلع هللا ةءا فكل تابثاه-يف(هدبعفاكب هللا سدل أل اوو) هلم اذه سدل
 0 ا_ 77777 ____-_-_-_ | -_- لس - جم

 (ثافشأ:)

 *(لصف)#

 ) هلل اعتهللاةمصعف)
 هناجوه-ئءاقوىؤىأ

 هنيافكو سانلانم)
 هءافكوىأ (هاذ آندم
 نم هاذ آن مرش ابا هللا

 نمهياقك و ىوربوهاداع
 هتلاوىلاعت هللا لاق هاذ
 ىأ(سانلا ن ملم دعب

 مونع كيفكيو مهم كعذم

 ريصاو ىل اعت هللا لاقو)
 (اننيعا نان كبر كل

 ىف عر وانمىأر عىأ
 نيعلا ع جوان ظفح

 وأ اه ريمضلةء_ءام

 لاقو ) اهريبعت قةغل ام
 (هدبع فاكب هللا سساأ

 ةتلام ىتلاراكناىفو
 ةياقكلاتابثاق



 فانا هلنولوشا نا رمشملا نادي شن ول_ذقالاذوهعمل اوأ لك الادرقلا :د.عيدأ رااذ( نيك عل ءادعأا نها ليث)
 قااهنداس للا ةفاهر كيل ىزعلا ىل اديلولا نيدلاخ ثعب لسوهيلعىلاعتهنلا ىلصهنا ىوردةواهايا كسب .ءلءوس انما رتعي نأ

 كنوفوذ ودمع ف اكب هللا سدل أل زنةاهفنأ مشهفدلاخ اهلا دم»فئثاح .٠ موقيالتدثافنادلاخاراهكرذحأ

 2,0 رس ريب إ ب ب ب را ا
 |ىدع ظفحأال فيكفمهديب ءنوظفحىتابعنا ىنعيتامث ا ىنلا نو ىنعم ىن ىهوىراكنا ّ 3 مفت 0

 آملا داحت انعم ا نءال_هن هلوقب راشإ ادهن عمربغ د معلا ن 4 0
 د ارماماد_ فاكي) ها نا( ل )هنا فاس | د هأوقي را أ هن رعد ١١ ناك الو ف 000

 (1ذ- ه ريغ ) هل 0 م

 ةيافكلارمدقبل رقلاىأ
 الوهفاك ليد_عخلع

 نوكق هريس غؤفاك

 هديو.وسن>ال ةفاضالا

 نا لاو ار
 هداف فاكب هللا سل
 انالاقو) علا ةغيصب
 نيرو _سملا كلاثتفلا

 نيذلا كب ركعذاولاةو
 قيساقو(ةن”الااورفك
 ىقاعش اموايهانعم

 هللالاودقو امهأذمع

 مهكيفكيسف اًض 1 ١

 ش ماعلا عممسل اوهودهللا

 لاودالاو لاوقالاب ىأ

 8 يلا تاعئاارخلا

 نيددسفي ؛(ىقدصل اىلع وبأ

 قءارقإا ةركسنياوهو
 ولا ] ظفاحلا ه.ةفل ١ اوه.لع

 هللادنع نيد را

 (ىرفاغلا
 و-هءافلارسكو رضنو

 فور-ءملاوهو ىل_دشالا

 نيرصن عمس ىف رعلا نيب

 همهم رلتو ىسدقلا مقارب

 قوت « ةعاجهنعءىو رو“

 نيعد رأو ثالث ةنس ساب

 هنبادىلعوهوةثامسجنو
 هيمزاك ندم سو

 لءةاموهمدةاملاقب ءاطمودو صقل ىلعألادنوكي ذوو نيك م ماو تلين ةامعل

 سل اهميعت كنوكسا اهل 1ك .2 نا فاةتامأ مل_سوهيل عىلاعت هللا ىل_ص هلاولاةأ1 تازن اهنا نم

 دارملانابلو ةلاك(اذهريغ) هن" الاهذ هربت ىف( لوقو )ءابأي نيكرمش لاهءادعأ هلوقو مالا لاعب اطم

 00 )4 لا ةغيصت هدامع فاك ؛ىرك هنا هدي و» و.دابععيجق ازرابل فكس :ىلاعت هنا

 رن م-مدارملاوريق-:ل|ليدسىلع كتلاوةيرخسلا وز هلا (نيرزهتسملا كانيغك انا ىلاعت هلوق هلهّثلا
 اعدومهتيذأت دتشاا لهنا مهك اهافهنؤزإ 1 ملسوهيلعىلا عت هللا لص هنوذؤر.ا دكر

 عوناذهو هن" الاءذه ريف ىف نوثدحلا ونورسفملاهنسبأك لبوه ماعىلاعت هللا ىلصللا ل وسر مييلع

 نيثربتملاءالوهنامس وأ وهن ” الاءذهىلعمالاك- !|م دقت دقودودع الها ل مدعم هلىلاعت هبا ظقح نم

 رس وه ءاعلدب ,الصفلا هادةءامىلع الد“ -الاثان" الاوزهرك ذ 2 نهدوصقملاو مهك 0

 نانو هن ا هتمدق دقو( هنأ الااو رفك يذلا ركعذاولةو)هدار تا هدار 5| صعب

 عادل لاو ة[ .تاركملا او هنأ دو هاك هلهثلا ةمصع 30114 لن واهانعم
 ريغر ا راديم-_ممناك امىلاةراشا ىهوةلك املا تب رط ىلءازادمالا هللا ه, صوب
 ءايؤر مدع هناي فانيدت م دعاك هللا نا هلع سر ,ضعءد قل ورعك الا عيشلا نامل عاو «نايدلل جات 0

 ةقؤنانمووصعم تلك هذا ةروصول.نةور نا ناطيذا هز نمهناقود-عب مانملا
5 

 ءايدنالاالا ناطي_كا اوأ سءنلاوأك لاى ارلالاي ىف هل ثم25 مانملا ىقىرن نم لك هن درامعو مالحالا

 نطظأ أوملا قنيموصعم+ايحفا وناك َ ماةمصعم مل وس «الناطمثلا نافمال ل اوةالصلا مويلع

 نطابلاملاعْنممونل اوهيؤرلاوهيقنيموصعماوناكن يذلا ل ا ىفات و هوةاي> مهياعت محسن انهثاقلا نم

 : ىغاقلاانرعخأ) لاقفا مهلا ىذرةكئاعزع ىذمرتلاهاورىذلا ثردحلا 1 قع رشم ىهتنا

 سأدنالا,ةعق :وىقدهشتسا هنالديهشلاب فص وو ةركس نيانف و رعملا ىءلدنإلا(ىقدصلا ىلعوبأديهشلا

 (هيلغقءارقب :)ناوريةبرقبهب رةفدصاة بسن نيدحت في ؤدصل أوهمج رثو 4 اعمالك | مله لو

 لاق. .ةىرعلانيركب ونأى ذاقلا مه (ىرفاغالاهللادبع نيدمعركي وأ اظفاحاه علا وز ةراحالابال

 ىحخ وهلا قود رغب الوقت وع رعتلابهصخ مهضعب وار كش موافرعماض أ ىرع نيا

 رابكن مهويأوةل احلا ىرنأصتلا سحاص هلاد .عنبد خو هروك٠ ذاااذهو ه.هللا انعفن وصلا نيدلا

 ٌّق ةونوم_مغذخالا داس فالك ل كرو رغوىلازغلا نعذ أ نمهنباوى رمال وز زج نيا باحأ

 هم.فوة ل منوم»أ أر وءافو ةمجعمنيغب رفاغل هتلسن وةثامتدنو نيعب رأآوث الث همس رح الاعب رق سافقب

 بست 4 لاو فرصتءالومدلب وْناذمهن 0 اا نباو ركناورضأاى 4| مسا ىق ح>و ةحوتفم

 صعب ىقاموريغمد لآ نيسحل اورام لا دبعنب | كرابملا( قرع ريصلا نيسحلا اونأانت دحألاة رفا بالا

 ةيتحتلاةانثملا عّتشي (ىلعي وبأانثدح) لاو هتج رتتمدقتدقو خسانلا نمأطخا ربكم نسحلا خسنلا
 01 ال لب (ىجتسلا !ىلعوأ ام : ددح) لاو ةئورعملا ة هدب دالة ك4منسنل ذ(ىدادغبل ا)فلأوماللاو

 ا
 1 اسئله ملا زنا رسكب(ىجنسلا ىلع وبأن ): ع



 15 كرابملان با عمسىدزالا ىأ( مهاربا ني مانث) ةفاضاريغ نم اذه

 ىوار بوس ْن بدجأ نبدوهو (ىز ورملا س ابعلاوبأانئدح) لاقورعةيرقىهو جو نونو ةروكم

 دماء نغ_لا اص ى ذم رتلادعس نبا( ظفاحما ويدعو أانثدح) لاومرلق# دقو ىذمرتلا

 ويستدل | ظنا الب( ديج ندصانت دح] ل اهو رو دنع ىغت ءرهشروهشملا

 ني ف اونم_ئامةنسىفو:ةتسلا هج رخأ ىذلا ظف اهلا مامالاو رعوبأ ى د هارغلاىدزالا( ميهاربا

 دلوع نع ) نازيسملا ىفة- جرت هل ىرصبلا ىد انالاةمادق ون '(ديسع بثراحاانثدحإلاةنبرشعو

 وه: رتودابع ىهذلل فثاكللا ىفاك ىضلارب رح ة بسن ر غصا اكءارلا حقو مح ا مند( ىرب رحلا

 نع ةئامونامثوأ ةئامةن_-ىفوت نيعباتلار ابك ن مىليقعلا يبأتلا ( ىيةثنبهتلادبع نعال نازبملا
 ةبادعل اهسر# ىأ لوهملاةغرصد (سرح مل_-وهياع ىلاعت هللا ىل_ص نا لوسر ناك تلا ةيثثاع

 فهل زن ى>) هدب َج راخ ناكاذاه اولمقلا تةوول لاك كلزإ<>ا4اتقوىف ىقمهنع -ءىلاعت هللا ىذر

 اهنارخآ لوةمدقتو ولزنامرخآن مهدئالاةروسن الة دلاباهوزنو(سانلان ”تلمصعب هاو الإ

 ةم_صعلارع اعدلاةكىفاو 1 خام مناةفرعنبان ءىئاوملاضع:قوهفالخ يملا نكل ةركم

 قص ناكدتو يك كثنلابتل وقمةمصعلا ناؤهتدك ىلع دندن" الأ ممل سوهيلع ىلاعن هللا ىلص ىتلاربغل

 هئاقبات نم نامالو صوصخم ماعو هفرافكسلا سانلابدارملاوألوزن لبقامو صعم لسوهيلع ىلاعت هللا

 نباباه_كاىدلاو خ -.ثلاقحاق ىومتت :ادصةريغن مهله“ :ذارو صد نم نيمأ لا نم ناله مو. ىلع

 كلاستلاس را قوات اود 'الاملوةلزو ,كال قفتهصملالاومقفاتعاداترالا درك

 مك د_>أل_*داذاشيدلا ىفوتان كسلاو تاكر 2#١ىةمصعلاك لا ىلذاعإ الوةاذكو ةمصعلا

 قحلاوع :ةعلءقوناطءثلان ,مىمصعا مهلا لقيلو ملسو«هلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا ىلع ب _افدجلا

 نايتومنلا ماما هنالعذتمالاوحالا يجف لاذرلاو ىداعملا عب + نع ىقولالأس نا هنا
 مالطا لج رانا الا ور أب اقل ١ متثاهءسارالفءولالاعفأن ءنص>ملادص#

 اديةمنوكياه همم لك و ىءاعلاب اكسترا نعهسفن ىفهظفح ىناثلاو سانلا هذ[ نم ظفح|امهدحا
 راقكل ارسأ نمىنظفحا مهللاوأناسزلا وأب ذك! نم ىنمصع !مهللاكام,.ةزئاح وهفدةناؤاقلطمو

 ىوصعأ مهللا لوقيناع:امالذااض.أهذم عنامالو امية ىقلطموراجفلاو ناطيكاديك نمىمصعاو

 ىذلاوهاو مالك :وبنلاماةهباط هنا هلوقو بول _طمرعأ هناف سانلا عج نموأ بونذلا عيجنم

 ىلعاوفشيلو نيممصعلا» الود طاخد## :هملطال مههعوقو مال اوةالصلامويلءءايدنالا هءتصخا

 ديد ثنو مضل( ةءقلا١ نمهسأر سو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر جب رخاف ) هفر عاق نيماملا نب قرقلا

 لكش ىلءرب د“ -بموشهأم هأذعم س داوالعاذا قو نمءاملاو ةمخاوأ ءانبلا نم معقم ملك ى مو:دحوملا

 هراقسا ضءد ف ل سوه .اعىلاعت هللا لص هيفناكءاب خانه ههدار ,ااوراط فرع هناوةماعلاهمهشتأك ىزك

 مهد -ءنوربثك سأنةب اههلانمهسرحت نهوبرعلات ورب ومايخلا نهربدتمريغصتسب هنا لوقو
 ىلو> نه (اوف 'رصناسانلااهيأم_4لا 39 انكرتاذل: انهةدئاؤه- ماع سنرتنالوه- -رشىفىلناحتلا

 (ىور و)سانلا ىبسرحيناىلةجاحالف( ل_بوزعىر) ىظفحو ( ىمصعدقف) ىتساحاوكرتاو
 لقي ةرج_.ثهراحصأ هلراتخا )انامز هن ماوأ ىأ (الزتملزن اذا ناك لس وهيل ع هلل | ىلص هنا ) لوهحما ةغيص»

 دوادوبأو ىراخملا<- ةعىورهريغو

 ثراحتا انث) ىمرادلاو
 ةمادةوأوه (ديبعنبا

 ىو رىرصبلا ىداآلا

 حجرخأ ف وملاتباثنع
 هك تمتساو [ هل

 ديع_بزع) ىراخبلا
 محلا مد (ىرب ر را

 قرم ىو رءارلا حافو
 رخل ني ديزبو ليقطلا

 نيديزبوةبغثهنءو
 نسب هللادمعن ع نوراه
 .ىل ةعلاوه (قيقش

 رعنعىور ىرصملا

 هعورابكلاورذىلأو
 دجألاو ب ,وبأ اوهداسق

 ىر ىلع نعلمكم قت
 نع هع ىلاعتهللا

 هجرخأ ىلحلا لاق( ةشئاع
 نعريسفتلا ىف ىذمرتلا

 نعد ءعنبش راحملا

 نع ىرنر-هل ا ديعس
 لاق قيقثنبهللا دمع

 تلاف) ةشئاعاوركذ. لو

 هللا ىلص هللا لوسر ناك

 (سرخي لو هيلع ىلاعن
 ظفح ىأل وهج ةغيصد
 تلزنىتح)» ءادعالا نم

 كمصعت هللاوهن "لاو

 كس رحب ىأ(سانلا نم
 حج رخاف) كلامأ مهلتق نم
 هللا ىل-_ص هللالوسر
 هسأر لسوهيلعملاعت
 تدب ىه (ةبقلان م

 زعبل زىمصءدقف) ملاح ىلءاونوكو ك!احرملا(اوفرصذا سانلا هيأ مهللاقف) برعلات ويب نهربد ف مايذملا نمربغسص

 ديد ديس سا 7 لفكتد_ةفىأ(لجو



 هنيدملاىلاةرحلاثي يا رعشهذمو نول أقمهو هأىلاعت هلوةهنمورازملا فصت مولىشو 5 "لولمقلا نم (اهتك)

 كد ؟اريخ سانلا بر هللا ىزح

 (ىلارعاءاناف) ةريهلفلا
 طرغ_>اف) ىود ىأ
 هذ نم هلسىأ (هقيت

 وهاماريمضلاع_جرعو

 تارعالااماومالسل ا هياه

 ىدم كعنع ع :ملاقمت)

 ىنعنعهللا ىأ ( هللا لاو

 ىو( تدءراف)ك:م

 ىقواهبيفلوعفللءانملاب

 ىورب و تدعتراؤةخسن

 نءمةم>ءملاذيترعذق

 نك ع زفلاوهورعذلا

 هأوق ىلا هدائسا ماليا

 هس اصأىأ(ىلا ارعال ادب)

 ةبرطضمةك رو ةدعر

 ىحندلا لصا ىفو (هئيس

 هدد نمفدسلا طقسو

 امدىأ(هغامدلاس ىت-

 (ةيتالا تلزن )هوو
 كمصعي هللا اودنآىأ

 ن-ههاوراموس انلا نم

 دنع ف ورعمربغقهدارزلا

 تيوردقو) ةياردلابايرا
 اهلثمىأ(ة-صقلاهذه
 5 راخبللىأ( حيمعلا )

 نير وءناو)هري-غو
 هرخآل -عوذ(ثراحما
 هل ا و هقيلسم

 | رغ_دمواريكممدعب :

 ىرختالا ةياورلا ناك
 بدو لسأ هنا مد-قهنو

 'رمةحارتسالا تقو ىهوةلثاقلا دن عابمفالزت :ىأ دعم مأ ىميخالاو نقف 9 0 5

 0 2 22 ا ب ب ببببببيببيبيبس -

 المأ مانءاوسةحارتسإللا هم مبرهاموةربهظا |ىهو هلْراَعلاتقو فلزناذا ةلومليق لق: لاق نم( اهتت
 هتلوليل ةرج_.ثءراغسا ضعي ىف هلاو راتخاف ىأ ةحيصفنافذ -ه (ىارعا ءاناف) مونلا امرك نأ

 طرغ-اف )هنأ ؛مدقن هندأم ءلالهأ نملج رىبارعالاو هرخآى ا اناؤدسرك نههعمسلو امتدت ل لنك

 ىنالوأ هعمناك اعيس ل_ءانءذ ىلا رعاللاماهقيضريمضوهيهيرضوأ هبارةن ههجرخأ و هس ىأ (هقيس

 .. ولو ءالا هيلع مجهامافةرجشل راق عم هقيس ناك هنأف سوه: ءاعىلا عن هلل أ ىلص

 1 اشف ترا قرو ونمسضقلا ىلءامتلاز ا طارتحالا ات ل :اور ظفل قف ىفاد ع

 دعب ىلا -ءالا(لاقمث)ةطير كاك دمغلا لمحه ثطب رخ نههج خأ اذاهطرتا نهوهوأ كد دع

 ىمكعن ءالىأىنلا ىنععىراك :اماهفتسالا( ى مل عنع نم ه) لو هءاعىلاعت هللا ىلص 4 هطارتدا

 نوكي نااماق اذه ةلهمالذا ءاعلا ارهاظلاو مب , ىطءود> ]كم س دأ وهلة غنمح ىلعتاخدىالد>أ

 هلئأ ىعت :عىأ(هللال اقف )ريكو وهوعاقلا ىنعم مث ل معتساوأ هفلخ نم ءانأ ناكوأ عتصيامر ا , رت

 7100 ممةموم_طاملاةزملاب خلا ضعي قف عقو( ىنار 1 ىءنمهللاو ٌأ

 لاقو فو اةد_كددعةري_غنمامارط_صاو ديل ازارتهاىهواه>ةةوءارلا مسك ةدعر هتباصأ

 ىتالث تد_ءرهناناهريلاهح<ىذلا ناؤهنماطخوهو ىن اللا تد_ءرال ىنءيباوصلا هنا ىنا سمانا

 وهو نح وك لوهحماالااميةعم_سملىتلالا «نالا نمهنا اولاووهريسغو ىتو_ثلاهعشو لوعقلل ىننم

 هسآرلإ) ىلا رعالا كان( يرذو)هفوش ندا راش دز (هقيس طقسو) هغللاو ةباورال قفاوملا

 رسكالا (هغامدلا-)وهسأر ماناعر 0 :(ىدإا يعدطتب :لزل“ هلةعاعذنمءارتعاال(ةرجشلا

 011 01 ود نمانلا ترو تاو تراوك هلل 0 عا

 ىأ نكمسهذم لك سفنلا هذا فذح مهوناك هيف سدلو امملادهسأ ررسك.:ا| هلق نقل اك هنال

 ىفهو رك ذيلورثالا له أ دنعةرم“ ءملاس كا |ىفدج و ملاولاقاظ ظفللا اذهب ثردحل |اًذهو هوك وأ اكل

 قىا أ (حيحلا ف )ىلارعالاةصقىنعي(ةصقلاهذهتد وردقو) هاوقبامةراشاهملاول وزنا انسأ

 تر وغوريغصتلابشربو غةْخذىفو( ثراحلانبثر وغناو] ىراذبلا عيد ىفوأحيمعلا ثيدحلا
 ناود- صقااوزه 1 ةءاثموريكلا ف ةحوت مدل مهمءاروةنك اسواووةمومضمةمجعمنمغب

 فلا سارت ترصنا ن مهياورلا كل: ىف هل .ةامفلاعاذهو (هنعافعإ -وهيلعملا هن هللا لص ىنالا

 ريخدنع 7 مم2ةجلاقوهموقىلا ع- + رذلهنعوقعلا ىفانيفسدسلا كاذب كا ههنااهكرصذا هرخآىلا

 ىلاعت هللادجر سموىراخملا» اورث ود لا اذهوهيلع هنردق عم هنعموفعوهما>ن 51 رامل(سان |

 انةكردا|:!ةقاملق حسو ءيلعىل اعتهّلا ىلص هللا ل اوسر عمد لبةانوزغلاوهنعىلاعتهللا ىذر 1 ع
 رج_كااينولظةس سانلا قرفتو _سوهيلعىلاعت هللا لصةللالوسر لري ةهاضعلا ,ةكداو ىقَدلْثاف

 لبو هلعهللا لص هللا لو براذاوةموث':ءوهقيس| مب قاعةرجش تحت سو هيلعدللا ىلهّللا لوسرو

 كعنءنم لاةفاةلصمهدي فوهو تظةيثساف م اناناو قيس طرت ا اذهنالا.ةفىلار عام دنع وانو عدد

 ناسانلادبسنياقويسؤومدغأ ىف يلا ماثهناىوروعبتاع ملواثالت لوز عىلاعت هنلاتل ةفىنم

 ىطعاد ال اقفهرح ىف هغيسوميلا لبقاف هدف | اد# مل ل: ةأالأ هموقل لاةبراحم نه لجرتروُغ

 قوىفا !كامأد_هن ا,لاقتف ةىلاعت هللا هعنذ هبم- 4م وهزبيل_هجو هل باف هلواطعاق هيلا ر ظنا ك قدس

 اورك ذا اونمآن ءذلاهعأ ايىلاعتهللالزن :اقفيساادرفُ :مىملاعت هللا ىبهناللات في-سلاىدب
 رج تملا د ا ا ا ا لي 2 وسطا

 ةمعت ىناسمالا» هرك ذةل مهم هنيعو لوومك لوأعقر وعدهنا ىو رول سوه: .لعىلاعت هللا ىبص ىنلا
 سانلارمجدنغن م5ةن>لاقوهمو ةىلا عجرف هنعافع مسوهيلعىلاعتهّللا لص يذلا ناوةصقلاهذهتحاص)



 ةل-ج (هناحأن مدرقنادقو ردب موي هت رحإلا ماوةخسن ىفء(اهن هءاكح ا هذه لثم) كح دقو ل والا ىهوةخ-نىفو (تيكحدقو
 لثموأكءنمينمءاوقلثمىأ  م.5  (هلثم)مولعملاولوب للا ةغ يصد ( ركذونمقغانملا نم لدرهعبشف«ةجاحءاضقلا)ةيلاح

 طرتاهنا نم حام !
 ائساخهللاهدرف#لا هقيس

 ةريس اك ىأ(ىوردقو)
 َّى ريكا قحسانا

 هءلعىلاعت هنا ىلص هللالوسرهدخ اف دب نم طةسمءلاناىوروتن الا موقمهذا عيلع هللا ةمعن

 ساسنلا ريخدنعنمك:ة+لاقوهموقىلا عجرذ ملساو ذم آريخ نك هلل اقف ىنمك عني نم هل لاوو إو
 فاضملان الث دنأتلاءاتب ةءاكحلا هذه لثم تيكح خسنلا نمريثك ىفو( هناك ا هذه لثم ىحدتوإا
 ةوص ءاعحو ريثك و هو 97 مدلا نما: ةلاردصت ةرشأك * هلوقك هيلا فاضملانمثدنأتلا تكي

 هذه تيكحد قو خلا ض»د ىقدهيلاةجاحال فاك: لق كهرخ آى ا هذه ل ثمةءاكح ىرادقم ثم
 ىأ مل-وهيلع هللا لص( هاترحامناو) ىند ملابس رهظأ ىلوالاو اظفللا ب ءرهاظ ىهو ةباكملا

 راص مترك ذا رعت ءانىرملا نهزاعوهومةوىلاذك انلارلاةيرد.ةعقو فىأ (رد,مون)تعقو

 ! ءاضتاال .م ءادرفنمىأ هلريمض نم ةءااحة|-ج ( هءا أ نمدرفنادةو) هلوقوهيفةيفرعةةيقح

 ' مث.دحلاوناهرملا هلافإك فرعنال جرلا اذهوهل ف ركذاممدو* وك عني نم هاو ةوهقيس ل -ىف ل

 | ىلص ( هل عقومنا) ا ّمعهّللا ىضر هللا دبع: برياح ن ع هيريس ف قحسا نبا هاور( ىوردقواضبأ جر
 هل هه مءاطو ةمجعم نع ك (نافطغةو زغىف) ةهقاولاوةءاكحلا هذه ل ثم ىأ (اهلمث) !سوهيلع هلا

 نيو ةثامعدرأو فهن رسىف سو هياعىلاعت هللا ىلص ىننلا اهازغةر وهمه ..ق ىهونيةحوتفم

 أ وهو ةلمهم» ارونبةحوة قم معوةز مه( رمأ ىذب)ةر جهلا نهره-ثأ سجن دعب لوالا عبر فاسسر أف

 (لجر عم)اضبأ ناك للا كلذ مساراسغاءرمأ ىذةوزغورالاةوزغونافطغةدزغىعسوناكم مسا

 نب رباج ن-ءالوصوم
 ىأ هأ ةههأأ هللادمع

 ةداماا ه-ءاءىنثال

 :ورغوايلس)مآلثلاو
 ةل مق نم 2ع (نافطغ

 نبدحتشب (رمأ ىذب)

 ن-مفو رعمم عطوم

 ةوزغ اللا ةيومهراد
 ةنيدااة1وواضرأدحن

 مأ ني هللا دبع ذم يح
 لوسر هلمعت سا مودكم

 هيلع ىل اعت هللا ىله ههنا

 وكن شعا ةلعزسو

 مذلا (رو-ةءد ةهتسأ

 ىافطغلا ىأ(ثراحما نبا)

 ْن ري-# |!نار_هاظلاو

 اوهوءلمهمءاروةنك اسواووةثاثمو نيا ههملاني_علانوكسولادلا مضد(روةءدهمسأ) عقون ىاعتم

 | هنامد_قتو برا ىنب نملل-جروهو( ثراحملانبا) ريغ_صلا ضوحلا مسا نملوةنملولهبةنزيإع
 نين عج ناكو دحاو نيج رلاو نب رانا عاق رلاتاذةوز غىف سانلاد.-نيالانوث راحل نبثروُغ

 ا فلخت ساوهيرحبج رخل ذب عمساماف إ_سو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر ىلع ةراغالل براحتو ةبلعُي
 أ محم هنا دب كلذ ل .ةن اكو لالا سور فاودرهفهنعىلاعت هللا ىضر نافع ني نام ةعةنيدلملا ىلع
 | لس لجرلا نا ) ىور( و) ةصقلا هذه لثءهنم ناك لقي و هترغيىف سو هياغ هللا ىلصدللالوسرملع |
 وهيل ءىلاعت هللا ىل_صهللالوسربْك هلا ىلعدوضرحىأ (ه.هورغأ نيذلا هوقىلاعجراملف

 نايبااوج وال نببةضرتعمةلج( مهعجشأو مهديسإ) لجرلا كلذ( ناكو) هنمىلاعت هللا «مصعف
 دقو برغا-!هياءراكا(لوق:تذك امنيأ)ا1باوج( هااولاة) كلذ ىلع«مادقاو هلمهئارغا تدل
 ظ راصف نامه عنو اذارعالا هنكمأوال عجريرتممريمض هلعاف (كنكمأ دو اد مل تق[ ىفا لوقين أك
 هلد_:ةدا ع1 هنمت :كىىأق اءدلانءهملعل ملسو هيلع اعت هلل! ىلص ىنللنوكي ناز و<وهلانكمم

 ىثعفد)وهشبو ىنب لاح (ليوط ضب أل جرىلا ترظن ىفا لاقت )هدب ىف لول ىف يسهعموهذحو
 ىد ناك ىذلا( فيسلا طقسو) هتوقو هعفدةد كك ىرهظ ىلع تعقد ىأ (ىرهلظاتعقوفىردص
 ةوةنالوه لعد هجهني>دحأ ةمثنكيلهنال(كلم) ىنعفدىذلالجرلا ىأ (هناتةرعفىدي نمإ)
 ىلص هءاصأ هسا نب | لاق هنو. ىلع ديا هتدها ثا (تملسأو ) هند عام تسل هتب اهموهعفد

 روثع دلاولاةفهتحت ءحطضاو ف جيل ةرجس ىلع هرسشنوهنوث عزتفرطمهر اغسأ ض عب ىف سوهيلعهللا
 ليرعج هلل ثمة هللا لاقف ىنم مودل كعنينملاةوهسأر ىلع ماه ى> هفيس ل+ةافه,كيلعند #درفنا

 لو-ةهديرود_حاو

 هشالاهدب رت قىهذلا

 ثراها نب ثرو- هنا

 ىور. وىزاح# الإتو

 (ل-جرلاناو) ثربوغ
 اهافلسأ) هيلاراشملاىأ
 نئذلاه_هوتىلاعحر

 ىأءارغالا ن م(مورغأ

 «ل-هفىلعهوثحوومْزلأ
 هووغأ ة>-لن قواذه

 ىأ (ناكو) .ولضأىأ
 ىامهديس) لخرلا ريت تضل ل ا يا ا
 لال او ىأ( كنكءأدقو)ةعاج ثلار اهل اوةردقلا ىو عدنمىأ (لوقتت نك ام نبأ هلاولاه) ةضرتعمةلج(مهعجشأو)مهستر

 ىرهطظيلا ةخسن قو(ى :رهظا تءنوت ىرد_ىصىف عندلي وطض بآل _>رىلات رظن ىفالاةف هيفكتفلا نمتنك_دقكنا

 تملسأوكامهناٍت ةرعف) ىدب نمىأ(فرلاطقسو)



 اك الهاواك-ةةاهودعنااود_صقىأ (مهيد.أ <كلااوطسيناموقمهذاكيلعهّللاةمعناوركذا اونمآن يذلا ها, تل: هيفو لق
 اوأرنيكر ا ا ناةباور فو نونمؤملإ لكوتءلفهللا ىلعوهللااوةثاواهماع(هن'الا] كيلا دعناهللا اهعنخ ىأ ( 5ك: ع مهيدي أف كش)

 مهاوعقونا اوههوهيلعاوبك أ اوناك الن ااومدنةاعيجرهظلا اولصدتناف_ءب هءادكأو ملسوه.لعىلاعت هللا ىلص هللالوسر

 ةعبرالاءافالا هعمو ةظي رق ىنب لسو هيل عىل اعت هللا ص أل يقو فول ةالص 0 تازئةرصعلاةالصيل اوماةذاالعف

 ىمك عنهن م هللاقو لسوهيلعملا-هتهّللا لص هلال وسرهذخاف فيس عقوفءردصوف خفدومال-اهيلع ||| 2 37 --
 ىىأ 0 ا ا 0 ا د وسر ةئاو لالا ءلا9لنادهتانأردج لاللاقف اولاقذ رفا امهناطأ طحت

 ىف( هي الامهذا كيلعهللا ةمعئاورك ذااونمآن يذلا اهيأاب)ةي'الاهذه(تلزن) هتصقو ل>رلا اذه
 ى»ىفلوقوةظد رقىيىف ليقو فول ةالصت ءرشا ل ناق سعي تارنل.ةفرخألاوقأ اهو زنسسا
 مولعلا ىف ليلا مامالا مهاربا نيد 2 نيدجأو | د_.وهو (ىلال #ةباورقو) أي _تاكربتلا

 ىلاعت هللا ىذر باطلا نير دع ني: مولا ريمأ خت اطل نيد دز ل: ةوباط# هد 4 بذي ةءعرشلا
 بوسنذم(ىبرال'ثراملانبثر و نا) هريغو ندسلاحرشوراثالا باتكك ةروهشم هل يلج هفيل أو هنع

 ندا مسماقلا انأاب معن

 كٌرق:وك معطت
 ١ اومهقهةصىقس اذ

 ص ورعدهعث وهم

 : ةم.ظع حر ىلا ساد
 تاذهو زغقلاقسانلا ديس بأ نارعد ةومدقت كر يغصتلا ثرب وغةخسن ىقوةروهشملا هل متل برا كانا هاا ام 3

 ني ربا نارهاظ|ا هرم اذهه+ثيربس#لا نمرعأ ىذتو ز غفر وك ذملانأثراحلا نيرو دعديف عاقرلا ا
 | ان اهربلا لاو ترو ءهناهمشالا ناقطغلاثراحماننرودعددد رجلا ف ىهذلالاقودحاو ||. مزنح ىلا ١ : ليرعج هريخاوهدن هللا
 م-هددع نماو> رخآ

 هدد 2 ايلعوث ربو غرو عد صوءءاف_ثلا نمهمخ سن سماه ىف ا هلاور فو) نمل

 00 ا ا يدا دارا زير جاتك برطصت مالكو هو ىعئااط ؟تحنحتو ١ ها نردد (ىالبنلاو

 قلطي وةرطاختهيفماظءرتأ ل عميرعشيال يح نم موجهلاوهوكتفلا نمءاستلا ثاني (لسو أ 2 ان
 ةمجعمداضد (ايضتنم)هءالصةمهفلخ هفووو هسار ىلءهمايةيدارملا (هسأر ىلع تاتو هوالا )لاوحالا داتا 5 5 0 عا سس فز ره نادقلا كتفلا لتي راناطملتقلا هضارموأأ أ تيمور وكريم

 هينفك !مهللا) لسوميلعىلاعتهشلاىلص(لاق)هآراملفههيرضيل(هغيسإالاسوادرم ىأة نكت ةانثمو أ خر يلا فانتا تورو
 هيداراو هك كولا ىدبسل اورمالابىأر دةماهدئاعةلوصومام حةشاعو ثروغلريمضلا(تثناسع ا 3 و َِ

 .٠ 8-8 1 01 تا ه٠ 32 2 : 2

 ا وهوتدش فيك وتئئاعءوسلا انفك امهللادروأك هلو هرم مست وهلا ىلاهلي فكر أ ضي وقتدارملاو وهأ تك را

 ىنعتماللا(ههجولباكسنا) هلههمري-عنم هلوق قع (ة)هنعهعقددام تيك نم ةباحالاىلا ررقأ ةمدكعمللا وأ ل ههملا نمعلاب

 فال_ ىلع مزالهدي وده ةمهيئالدو عقواذاسكسن او بك اهبك لاسةيههجو ىلع طقسىأ ىلع اا قلو

 ىلعتم (ةزنم) هلوقو « مقللو نديللاءيرصرخق « هلوقىفاك ىلءىععماللاو سايقلا أ تو ىذا ةروهشملا م
 فريف مهضءب ىوروةريغكء ان: ةمحعمءاخوةدد.ثلامالالا عفوةمحعملاىازلا ذبة/زلاوسكتاب ةمجعلاثروغناىزملا

 ًارقو:#ضز للريمطءاهو ةمجعمةحوتةمءاخوةروسكملا اللا ديد_ثتو ىازلا مضي( اه هز مال هدر وأأك رغ-_صمرب_غ

 د ارااوهللا هل عافواط عاب ابن منياو عفا د ءّملو هك ضاموهو ىناطا لا هلاقأك طاغوهو محلا مهضعب

 نمهيفتك' نيبأم ناذروك دملا ةؤزإ اريسفد ىف انيال(ةيفتك نيب) هلو 5و تح |!لسنيح هّنااهد_جوأ

 هقيسردنو] هل جنعديلات ٌةءْص نيةكالدمما اذاهناؤهقيس طوقس ةلعل ةراشاو سدس ان وهةرهظلا ىلعأ 1 2 املا 5

 طقسىأ هل مهمءارونيةحوةمةلمهملادون وأب ردنوهعياصاوهفك هضءقلءادنمىأ هدب نم 5 2 . 0 /ٍ

 نمناسنالاعنميف(رهظلا)ىفذخأي (عجوةزلاو)ءايشأ نيب نمو فوج نمطةسوحبرخاذاردنلاقب | ' 9 0 11 5
 (هتصقىف) ىباط#لاريغلاةىأ(ليقو) ن ايدصلا اهب سعلن ةفومل-زآلاقيو لازلاوهوملزلا نمةكرحلا || 2" 0 7 .«تادارأ)
 00000 لل 2 ل را ل ال2 ساو د2 يس ا ا نانر | حور ضتوةيتوغلا ءاثلا

 ىأ هللا صىنلاىأ(رعشب لخ):أجفدلةةيىأ(لسو هيلعملاعتهللا ىلصينالاب)اثطاةلفغو ةرغىلعذخأي ىأاضي [تفلا

 مالديدشت وىاز مضر(ةخخ زنم)هيلعىأههج .وا سك اف ىحندلا لعق وىلع ىنععوأ ةيثادتبا نمو طقس وأ لقت اىأ(ههجو نم

 هفيس) طقسو جر ىأ (ردنو هيك نيب) ةلز لجأ نمىأ فذ هيناثرعسك و هلوأ مضد (اهز) ةددشم لي ةوةمجعم ءاخفةحوتفم
 ثر وغةصقىأ (هتدطقيف ليقو) نازلاوهوخزلا نم ماللا ف فخ: ىوربو هتد شن م ل حتبال ث رح يأ( رولظلا عجوزا ومدب نم

 د__ةهام.ق فنصملا



 تاكو ماش هن اناوهن .بدلقمم مالا هيلعوهو سوه اعىلاعت هللا ىلص ى :لا ىنأ هنا ىو راموهورخ 1عوننمركذامىأ (اذهريغ)

 فيسلا لا روسو هيلع ىلص ىلا ىلا ةمرظنيو فيلا زي لجرلا لعجف ارا ءاطعأف كغ سىفر أدمما, لاف ضب ىلحت
 هب <" الاءذ_ههتبالزنأف ىضمو ف سلا ماشفإل ومي لعىلاعت هللا لص هللا لوسر باح أءددب: ةهزبا لاود ماب ى مل عم : نملاعف

 تازن) ثروغىفىأ(هيفنا) ىناط#اركذىأ ل_عافلاةةيصب رك ذى 4 دلا لصأ قو مهضع ريذوىأ لوها ةغيصر( كذو)

 (اشي رقفاذخ سو هيل عىهلاعت هللا ىلص ىننلا ناك لل-قو) تةبساكىأ ( هن الا موقمهذا كل عمشلا ةمعناوركذا اونمآ نيذلا اهيأا
 امو رمانلان مل مصعت هللأو ما ىلاءت هلوق نماهودغو ىأ ( هن ' الاده تل زئاملق) ولد وأ ءولتقي نانمىأ

 امل نيماملا ىلع ةراغاللاسانع جهنا ىو رهنافل- -ةلاهيدارا.- نمروك ملا( اذه رمغ) ثروغةصقىأ

 هريمضفنأشلاو رمالا(ناو) كلبا سو داوي را سومه كتل
 4 " الا موق مهذا عيلع هللا ةمعن اوركذا اون مآ نيذلا اهي ايه 1 (ت ارث)ثروغفىأ '(هيف) ردقم

 هرخآ ىلا اونمآ نيذلااهيأان , ىهو( هذه تازناملفاشب رق فا إسوهياعىلا عن هللا ىل هناك لبقو
 هنمال ضرالا ىلع رهظاعضاو لبوه .اعىلاعت هللا ىلص مانىأ( ىقلمسا) سانلا نهكمصغب هلوةوأ
 ةرصنلا “رت نالذ# او نيّة مجعم ةمومضملاذوءاذ( ىنلذخ ءافءاش نملاق مث) هبل نان ممطاو ءادعأ
 ىناج هللا نال سر او نيعملا نع يغفل ىارخلا و ععماشناهلادارت سغهرهاظو مالا ماللاو

 هلو>-نمىرع-ملاو نمالا ةيهرهظأوهرهظىلعى لت -ا اذإوىلا له: د> أى رضاالن اى نمضو

 ناكاعكا شد رق نم «هفوخ :رالةيكمد الا اذهناى ذقن هنال ليي هاكحو هللا دعو ناعاد منعا هوقو

 ظو اا( درج نيد بعركذو) مدقت اكد .ء:لوزتلارركت 0: - عا :دماولك هدد املاةروسوهكع

 ليج مأ ىهو ء( بطلا هاجت اكلاق) السرعءريسفت ىنرب رح نبا هاوراذهو هنأبب مدقتدةور وهشملا

 (ةلضفلا عضن)تناكاهل التاج تيمسو بهن ةحوزن رن نانغس تلا نيبرحت فب

 اضغلاراناولاها ذل قارتحالا دب دش ناكدقوأ اذا كوش هلر جدو هواضغل اة دحا و نيتمح عمداض و نبع

 لاقلت ىلع قلطيإكءرانلعىلطي نالت اضغللاريسفت ”نوكي نأ ل مت<( رج هول هلوةودنوةلارانلل

 ىولاضو ىحت اوجنيب هومش 3 مهناوهينك اسلاواضغلا سف

 هللا ىلص هيأ ل وسر تل رط ىلع)ارجهنوك: هلاحهعضت ىأ:دةوتم ىنعع رجوءاضغلا نمالاحنوكينأو

 ليقدقو همذق ىقرد ود وهيذومفهياعى نأكل ذب د دقن هريغو مرحلل هدب ََن «هرعو(م-وهيلهماعت

 ني-ءةراسعهنااهتمو» رهاطظ ىلع هناا هتمريس افلا ىفةروك ذم رخأ وجو بطلا اج | هتيم ىف
 ىا أ (اهؤطب) امةدايزباسع ”اكفةخسن ىو سو هيلعىلاعت هللا ىلص(ناكف) رازوالا لجوةميمنلا

 ةيت# ءانئموةئاثملاب(اسثك) اهدحيف ؟هيئاهلثمرتوب لعب وأ فاحوهوهاضغلا كلت ىلعهمدق ع ضي

 ةوبرلاكهعمللو هلاسأ اذا لم رلالاهأ لاقي لوهجللىنم(ل_هأ) لفرلا نمعمتجااموهوةدحو' .

 لات :اكك هيذوتب الاله سإ_سو هيلعىلاعت هللا ىل_صهدحت ىأ نيلأ و لهسأ ذئزيح هيلع ىدملاو

 ليفت جالاومال لاو :الصلا هيلع
 انمحىرثلا لاهم داتيد لاه * هبئاوجتنالاةنلا لو هنيشمي

 ف بهن ع مان 0 ريحا

 ىأ ىلا
 هللاو وأدب الاودكل

 قلتسسا) للعم
 ىلع دةرىأ الباوج
 حا رتسا نعهرانكو أ ءاغق

 3 هاذآ نم ىذأ نم
 (ىلذغبا هاقوجلاو

 ناف خرصتيلفءاث نموأ

 ممالاف ىلذخالدر
 ىلاعت هاوق وف ديدهتلل

 نفي: جت شمال اج
 قارا كيج اح
 ىلاتقلفىأ ىادخدلف

 كلذىلع ردقب الهناف

 ركذو)ريبعملل مالاف
 تناكلاود بج نيدبع

 ىمهو (بطخلا ةلاج

 نايفسن[ت أو | روعلا

 بهل ىنأ ةج وزد درح نبأ

 ىلاعت هلا لص ويننلا مع

 تنبليقو م سوهيلع
 لهج ىنأث خأ ماشه

 رسكو )م هاضعلا عض

 ةملكاا ايار

 داضلا ءنيغلا عّدفب طب_ض ثدح ىلحما ىلع فح.هتدقواكو ثىرتربد-ةتلا لعاو كوش اذ ماظءراجش أ ىهوالصوواغقوءاه

 لاحةرجلاب كوشلاهيدشتدارملا ل علو ةيلاحةلج(ةرج ىهو) ةربتعملا ىثاوحلاوةدمتءملا لوصالا فال فلاخعو هونيتمجعلل .
 حضن تناكاهناريسفتلا لهأ لاودقو ةديدشةرارحهررجش هنا انعم فرك ذمهضعب نا لعأ مثةدقوت لارانلا ىه ة ةرهلا ناف اهتنح
 ىلاعت شاوامسهنب عمجت تناكوأ ىرخأر جاو هرم كلوشلا عضن تناكاهلعلولا وقالاذح ا ىلع يلطحلاةلاج تيمساذإو كولا

 اهأظ اس اكف) اهلع شل سو هيلع لانها هقالوسرناكو أ( سوميلع لاعتدثا لص ئالوسر قي رطىلع) ملعأ

 اهبررضةي ل ثيحال# اسالمر ىأ ىنععامهو مميىورو مالفة يحقن نوك#ف عافب ( ل ها اسشك



 امنع ىلاعت هللا ىذر ركبىأ تنبءامسأن متاح أ ناو ىنومبلاو ىلع ونأءاودو بطحلاذلا جن ءىأ (1,مءتدسا نبارك ذو)

 اهركذاع) اهايامّشارك ذغلب وىأ(اهركذو) ستوةخسن فدي ز و(بفىأ ادبتدتلو زناهغلبامل) ب طختاةلاج ىأ(امنا)
 وهو وهيا ىلاعتهّنالصءتلالوسرتن الدسم نم لي اهديج ف بطحلاةلاس+ هنأرماو هلوقب ىأ ( مذلا نءاهجوز عمهللأ

 ركب وأ هعمو دجسملا ف سأأج
 ىأ (ام-يلعتفقو

 مل) امهناكمنمابي رق
 ىأا باو سج (ر
 ردك انأ الا) تأرام

 ىأ (اهرصيب هلاذخأو
 نع) هبج>وه فرص
 ةال_صلا همألع هيذأ

 ركبابأا,تلاقفمالساا و

 ىةلبدقف ٌكب>ادنبأ

 ىماليىأ (ىوجييهنأ

 ىأ (هتدج وول هللاو)
 هتفداص وأ ذأ ١ ارضا

 هافرهفلا اذهب تبرضل)

 نبا 0 نع و) هسا

 و رمدلاو( صاعلا نأ

 نينامثءمع كا نبا

 ىقم-ءنوبأىوردقو
 دنس ىلفارعطأ او لثالدلا

 اندعا ونلاو هنعرمد

 اناالام 2 انعم_ةحاوىأ

 ىلع) راغكلا نمارشعم

 هماعىلاعت هللا ىلص ىلا

 د التف ىلعىأ ) ملدو

 اذ_هرمكساو راسا

 ءانأراذاى>) رارصالا

 :ءمس) عضومقىأ
 اًوصىأ (انفلخ وص

 ىلسيملد> كل راموهو اشي رقب(هانيأراذا حانت ىرخأ ل يا) كلذل دوعن ناوهاندصقام ىلء(اندعأ ون )

 املث) كل يل هرح>ءاراهدعبءالا ن وكسوءاغلا سكب( رهثاهدن فو ءءم

 شحن سسيبرلبييبيبححييبيا2 تبت 7777_7777 ت7تببسحح 2

 هيفنعطناوقود_صلاةقثاامامالاراسن ني ق>سا نيد وهوريسلا لهأ ماما ( ساني اركذو)

 تنأ) ةرولاىئاموهوا1 ناب (مذلانماهجوز عم) ه.( هللااهركذاع) لو زن ىلعفوطعم عوفرم

 اهدنىؤو هنع ىلاعت هللا ىذر ركب ونأ هعمو دحملا ف سلاح وهو وهيلعملاعتهّرنا لصهليالوسر

 دوب هلوةىقوهواقلطمرح#لا ,هوأ فكل اوامرج>وهوةلمهمءار وءالانوكسوءاغلارسسكب ( رهف

 املف رهعل ناب ةراح>نم) هآوقوءاملاب رهباهل_دأةب رعمة ماك مهتسارد تدب مهرهث نماوجوخ

 (اه درمصنب هللا ذ+أو ركبابأالارتل) ركب ىأو ملسوهيلعىلاعت هللا لص هللا لوس رىلعىأ (اههيلعت عت و

 هللا هاف افا هدذع سلاح وهوهثيو رن ءىأ( ل-بوهيلعهللا ىلصديدن نع) اهرظن سدحو ٌضبق ىأ

 ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص هتمصعنأ ىذتقي اذهواهتيذأن ع مل-وهماعملا ءتهللا ىلص هاةمدعىلاعت

 نا ىلع هذي ىأ( فود هنا ىنغلب د ةقكبحاص نسأر كبابأ اب تلاقفإ) مدن :رحطا ىلمق ةمان تناك

 اهةحىفلزنامه.دررتاهريغماعدااكرءاشهنااهمهوّدا مموهوأ ازاعوأ ةةيقحرعشلاب صتخالوجفلا
 ةّث-اختعج رفاهمذي طنا | لم هنالهدصخ (هافرهفلا اذهعدتي رذلهندج وول هللاو) تدم ةروسف

 قد>سانياءاوراك ام_معىلاعتهّللا ىذر قيدصلار كب ىلأت نبءامسأ نعدربغو قهملاهاو راذهو
 لسن موهو ناو رعدلاو(صاعلا ىنأ ني كلا نع)ديجد:س ذاريطلاو لئالدلا ىف م«نوأ ىود( ه)
 ملاذلغاذهوهرو شملان كلو هيبأ مساوهمسا ىفهقفاو نمةباحصلا ىفو نا ٠ةءعةفالخ ىف ىف وو جتقلا ماع
 هللا ىلبص 5-1 ىلع ةرفكلا صعبو وهدعاوت ىأ( مل_سوهيلعمللا لص ىنلا ىلءاندعاوت) فدصملا هزمع

 برقا ىأ (هانيأر اذا ىت>)هبةرنانفقوفداعيملا ىفانجرخوىلايمالا ضعب ىقهيَّكتْعلاو سو هيلعىلاعت
 مهنااننطام) انفلخ نمىأ (اذفلخ) ةميظءةحيص ىأ (انوصا:عمس) هنمانكمق ثيكمانرصبأوأنم
 كلة كاهدوالا ةماوتيدحأ قم لهنا ريدةدلاناك ناةدئازن وكت نأل مهام( دحأ ةماهتب قس

 انول_ةةيلانوقكدقو ةدحاو ةديصانياءاوحاص ةمابتلدأ مجنادررأ اذاة.فاننوكتنأوةحيصلا

 ةماهتودارملابعضغي ل مااكانهماودحاول"املاونايراةةمنا.نءملاوانقلمهدوجوانقيتانا عملا
 ريسغتلوأ < رلاورحلاةدشوأ ضافخنالاو هومبتا | نمدحن اهلب اق. وقف خنم ضر أ اهانعمءاّتل ارمسكب
 ةئيدملاو ردبلا ىلا قرع تاذ نمبرغملا نمةكمءاروةنيعم ضرأ ىهوريغتاذارهدلا مت لاعياهءاوه

 3 للاب اهذماالك ىلا وةةعصا اكإةلو هنم (انيلعاي_ثغما:عقوف) ةيد_كالو ةيم اهمال

 (.لهأىلا ىذمو)اهعاوا,ممغ رفىأ(هتالص ىضقىد>) ىثغلاكلذ نء«(ا:ةفااخ) ىوقلا طوقس

 مث)اندرأى ثبهنمر فظن لواليل هلزنمىلا مارحلا دج لاب هنالد نم سول ءىلاعت هللا ىلص عمجر ىأ

 - نع كج ل
 ناتفورعمج اجلا ى-ل_هعىفناتءفترعناتوب دامه(ةورملاواةصلاتءاجإ) ىلدالا ةرملا فاك هب

 دا رملا و

 ءابلاوهانط ىننملالب نع سلف ىننلا فرحهم ناو نظل لاق ثيحى سعت لب ف اكتفى. ىكدلا لصأى عقوو قب لوصالا
 لوهوانعمسام عزف نم ىأ (انيلعايثغم)ا طقس ىأ (انعقوذ)ر حبلا ىلا قرغتاذ ن هاهو أما واذهدحأ ةءاهتب د ملهنااننط ىأ
 مث) ةخسن ىف ىذمىأ (هلهأىلا عج روزاممالسلا وةالصلا هيلعخ رفىأ(هتالصىضقىت-)انوبثنام ىأ (انةفأاسخ)اماظام

 اههترودبئشروصتوأ انرض>ىأ(ةورملاوافصلات ءاج) ناكمىفايلاخىأ (هانيأراذا ىح) هلنيدصاق ىأ (انئفم ى رخأةللاندعاوث



 بدو حتقلا ماء -أ ىودعلا مثاخ زب ةقيذح :بئلادب ءوه عفرلا(ةيٌدحنيامهجوثأوانأ ت د ءاوثر عن غومنسب و اتش اااخ)
 نبااهانبنيحةبعكلاناينب كردأدةوةدشمونب فو هيف تناكوامظعم شد رقفامدقمناكو إس وهيل ءىلاعتهللاىلص ىلا
 م.5 2 مالغتوقبةيلهامافةرنيتررةبعكلا تل عدقلاق ماهي لمعف ريبزلا

 هلوقب هن. باك ل سوه! ءىلاعت هللا ىلصهندب ومهدباناكىتحامهتاكم نمامهكر حتا ءهئيجك دارملاو
 ةورااك افصلاو هلىلاعت هنا ةمصعلهيلالو دولا نمانعنف (هندب وانشب)ةورملاواغصلاىأ(تلاذل)
 ىوامهنمةدحاو لك تلاح لي وأتلاتلافرهاظلا ناكوا مهري هضدرفأو ةوبرلاو ةعقبلارابتعاب ةئنونم
 تدعاوت )هنعىلاعت هللا ىذر باطلا ني( ردع نعو) ةرهأ ل سوه يل عىلاعت هللا ىلص هاوزدعم اذه

 نب ماغنيةفيذ-> نيديبعوأ اعدمساو(ةغيذحن ب مهج ونأو) هلوةهيلع ف طعيل هريمضدكأ(انأ

 ةيواعم مايأىف قون سا رقىف امظءمن اكو !سوهياع ىلا عت هللا ىلص هب وحتغلا ماعإ-[ ىودعلارع ع
 لثف ) نونمةيفرظلا ىلع بو صنم( هل مل) ةيناجنبالا بحاصوهوةفورعم هتجرتو هنعمىلاعت هللا ىذر
 وأ هل-ةلوأ ل25 ىلع ىأ ضفالا عزنب وأ هل وعفم هنا ىلع ب وصخ( لسو هيل عىل اعت هللا ىلصهللا لور

 انعم ثفة+خ_:فىفو ل ةخ دن ىفو( هيلاانعمسف) ةيفخاليا( هلزنمانمف) هوو هلةنانرمضأو ىأردق؟
 وهواهعمسن ىت>هتئارقلانيغص أ ىنعمهنمضتل فركابما دعو ل_يقكءانفاكئال عامسلا انلطأىأ

 ىرتلهف) هاوق(ىلا) بتنا ىتح(ةقاحلاامةقاحما أرقو)هتئارق أدتب ا( حتتفاف) ليللا هال صف ورقي
 اوك.لهافداعامأ وة يغاطلاراوك-ل هافدوءاماو ةعراقلاب داعو دوم تيذك ىلاعت هلوق ىنعن( ةيقاي نم مهل
 زاجعأم_من اك ىعرصابيفموقلا ىرتئاموس> مارأةيناةولايل عبس مويلعاهرخسة د اعرصرص خرب
 اهمف تعقوىتااةعاسا اوأةيهادلانممهبهعوقو قحامةقاحايدارملاو ةيقاب نهم ىرث ل هقدد واخلد

 هز واج:1لاةيهادلا ةيغاطلاواحلمظعتو لي وهتةقاحتاام كاردأامو هلوقو تدو بجو ىن»ىد نم

 موب ةحيدص نمة سخن مايأموسحلاو نايغطلاووتعلا ةديدشه«.ةراغو ةغجرلاوأ ةحيصلا ىهو دا

 ىلععاقي وأ هيةبمه ىرتام ىأ ىننلا ىنعمماهفتسا ةيقاب نممهل ىرت ل وذ هلو ةورخ آءاعب رأىلاءاعب رالا
 ىلاعت هللا ىذر رعدض ءىلع مه> ونأب رضف)ةيقاباسفنوأ مهمالك ىف ليلقو هول ءافهيزب رردم هنأ

 اهبل نانءافوخدب كالحلا عوقو نمجنتلمقىأ(جنأ)هنعيلاعت هللا ىذررمعل (لاقوهنع
 امها نماماةىأ (نبب راهارفو) مهاسرّك ئاوأ ب ذك اي هنيبذكماناك اءهمالداعو دومشب لحام
 ىلعوةدكوث ءلاحزيب راهفاكحاض مس.تفىلاعت هلوقك و هورك ذاممامهفو ررحلا ىف نيداجْنيعرس#
 (هنعىلاعتهللا ىذرر ع مال-اتاسدقم نم) ةيضقل هذه نم ركذامىأ ( ناكف) ىوحن دي رتوهلوالا

 برقياعدجأ د:مىهناالا ظفللااذهبدجو بل ثيدحلا اذهو ةريسإ ةداهد د لاه هباةىف اهريث
 ىلاعت هللا ىل_ص هللا وسر ضرعت الل ل تجوخ لاو +: ءىلاعت هللا ىذر باطلا نب رعناوهوهم

 نه بجعأت ساجفةقاحلا عافت اه هفلخ تمةةدج لا ىلا ىنةبسدق هيدجوف ل-أ نا لبقلسو هيلع

 رعاثلوقب وهامو ب كلوسرلوةلهنا أرقف شب رتلاتاكرعاشب وهاممتلاو تلقو نآرقلا فيلأت
 هرخ آىلانيملاعاا بر نم لب زن”نورك ذتانالياق نهاك ل وقبالوأر قف نهاكوهتاقف نو: :اماليلق
 هاناىلاةراشاةضيعبتلا نع ريبعتلاىفو مهجاب أس حهنا< يف سدلو عقوملك ىلا ةىفمالسالا عقوق

 هللانالدهثبام ىأ(هنمو): روهشملا تدق ىفهتخأ تدب ىفهطةروسعمسال لأنا ىلارخأ تامدق
 نوكسو ةلمهملانيعلارمدكي(: :رو عملا ةريعلا) هنا دعأ نم لهو هيلع ىلا عت هللا بص هم دع ىلاعت

 (ثافش-ممب)

 نءاهب لصوت, ىتلاةلاحلا ىهةريعااورابتعالا نم ظعتي وهب متعب ىذلا بيجعا | مالاوهو ةدحوملا]|

 خيشةوةيمالسالا فو عفان
 تحاضص وهوناف

 ىأ(ةليل)«.ناجبنالا

 ل -ُهعلاح ىلامالا نم

 ىلصهللا لوسرلتق)
 (ملسو هءلعىلاعت هللا

 عزت ىلع بصنلاب
 ىناك ىلعوهو ضفالا
 انثف) ةحيحص ةخسن
 صحدشتال ىأ ( هلزن_م
 ىأ(هل انعم_ف)هلاح

 ةكشتسلت قو ايو-ص

 هنو_صأ ىأ هلانعم د5

 اد_تباىأ (عتتفان)
 (ةفاحاأرقو):ءارقلا
 بد اولاة_ءاسلا ىأ

 اهثيحم تيائلااهعوقو

 ًاهيفروسمالا ققخحتو
 امزابتيقح فني رسعتو
 ىأ أدتملارمخ (ةقاحلا
 حسو فى هاوثىأ
 رمضملا عضو_هرهظملا
 اهيل الا كا ممخغت
 مهئرتلهفملا) اهو

 مه ص :رتام ىأ ( ةيقاءنم

 سفنوأءاقب وأ ةيقب نم
 موا_عمامهشدباموةيقان
 امدريسفتونآرقلا نم

 نايبلاىلا جاتحال

 ىلع مهجوبًأبرضف)
 رع (لاقور_عدضع

 وجني احننمرعأ (جنا)
 ١ ارففهح سن ىقو(| ارذو)

 لاقو ةيضفلا ىأ(تناكف) ىنتالةغلابمهيفو نيدراش ىأ(نيب راه)امهالك ابهذىأ
 نموىأ(هنمو) مدة:امىلعمهجىلأ مالسان مادك وهنايضةقمىأ( رع مالساتامدقم نم ة قاحلة ءا رقوأ دعاوملاىأىحدلا

 ةماعلا ةيضقلا نمريشعيام ىهونيعلاريسكب(ةرو يملا ةريعلا)٠ابحالا ديسل ةظفاحت ا دعالا رصب ذخأ ل يبق



 ثمزءىأت عجاوةخ فن ىو (تءمشاو) سو هيلعىلاهثهللاكد :ااوذوخىأ (س رةهتئاغأامدنعةماثلاةياّعكلاو)

 5 قدس نباهاوراك (هلنب نمميهيلءج رخف )ةلغغو ةرغىلع ةليغ هول ةيل لأ هوربدىأةيتدتلا دب دشتي (هوكدب و هل*ةىلع)

 ىأ 5 هدد دمع | ارفةمجعملاذب (بارغل ارذو)هثي قرن ءامح>ىأ (مهراص :أ ىلع هللا برضدقو مهسؤر ىلعم اعق) مالسلا هم هيلعددع

 لاذ( م سور ع) يب

 نار ن-هصاختو
 هناةباور قوش هم هعيضل

 نا ع

 اهمساهيراحدل ت تالطاط

 ه2 مداح اهمساةيرام

 مالسسلا و ةالصا اهنلع

 هر-هظ ن--هتددلل

 هفغمو ىأ(ه ة.اجو)

 ن--ءزه.ج<هظفح

 ىالو ها ىأ ع فر
 نامتم (راغلاف)ركب

 ربدقتلاو 1 2

 قاكتود راك قامفو

 (هللاأيهاج) تفىسعت لد

 6-0 هلوةردق ىأ

 قر او نمىأ(تان“ *ال|

 (تويكنعلا نمو) تاداعلا
 أمصع- ءآنا فطع

 (ه«يلععس ىذلا) لبق

 راغوهوراغلا باب ىلعىأ

 لاق ىت>) ةكمةن لب جرو
 م نءوهو(فلاخ نب ةيمأ

 1 ولاتنيس> )ار ذاك تام

 ل-خدن) هءاكأىأ

 رابخالاة عين( راغلا

 ماهقتسالا ربدسقت ىلع

 ل_ةل-خدأ ىورو
 ئثىأىأة.ءألوةموهوءارلاوةزمحلا حنفي (هينكب رأام)ايفخهيةنوكيناءاحر ىأرمأ

 :(ىرأامتوبكنعلا سن نمهيلعو) راغل اى اوتدإةيعادلا مدحاح

 07 ؛ ردو فدكعاوهو ل دا ب تالا اوشا آ؟٠

 | نيبةروهشمة:,اثاهنا ىلا ةروهشملا هلوقب راشأو ةرابعلاه-:هورومعلا نم_ئاغلا ىلادهاشلا ةقرعم|
 هناصوهمصعيلا ءتهللان وك ىأ ( ةماحلا هناك او نيعم بأ" نمل ةنلا ىلا ةجاتحتريسغ نبأ 1

 (سشب رقد اخأامدنء)هللاك بس> ىنلا هيأ اب لجو نعملاعت «3 هللا لاقأك هرهغدد افكك تسل ةمانةنامص

 عاقب ايم هيهنا ىلع هامل اق وأ ل- عقاذاه- ؟اخأوه4- هر لاني ور كملا عتوتو جو فوزا نم لعب

 اودع لمهام ممم ل_لقالا كلذ ىلءاو ةفئا ىأ ( هلق ىلع تعم جاو) هلو ةيءرسفو هدو رك 1

 لكي ا لا« وال_لود_علادصقثد. 5 2لابغارلا لاوةيقخ اليا هعاقداو هلاقاودصقىأ( هود ل هوز

 )نا مايصالثيدحاذ-هىلءولوقلأ نم طربالام نومي ديذأ ىلاعت هللا لا تدب ل مالاب ربد لهو

 رمأاذهلاقب وىبتن :اراهخلاب ل عمي اك لاك ليللاب لعامة ءوضومتابول يللا ن
 )م دب نم وهيلعىلاعتهّللا لص ميياعجرخف) هريغىلع هل يغعقويل ال ا لأب ا

 دقو) ماين مهومهدنعفقوىأ(مهسؤرىلعماةف) ىيبلاو قدسانيادأو راك نورعثالمهو
 اوناكد- ةوهنعممويعضح>ومونلانمهقار خم_تالدورب وهباوسح ل ىأ (مهراصدأ ىلعةللا ب رض

 ىلع ارتلا) رد قا ود دمه[ وفعا روةمجعملاذب (دذو) مالسلاوةالصلا هي و .!هتيدب اوطاحأ
 هللاىذر سا. .عنبالاوإكك لذ ل_دأوه.اوههوهوريدا ما ىأ أ(مم«صلخو)م 4 ةناها( (مهسؤر

 مييلع مالسلاوةالصلاهياعمرعأ م ةاقسناا وفاخمهتعهللا ى ةرراصنالا مأنس>ء اش رةناامهنعىلاعت ل

 راغااىلا 0 ا ا او وةودنلارادف مهرابك عم جاف

 هللا لص دهناوةثاموك مهنأو مه امساباوسي واوع هدجاءالودابيقركذوريسا | ىف ل دفا هللا ىلا ارحاهم

 لإ راك روت ىدح هتمداعتةيراما هم ءاةير اج هلت أطأ ط و تندلا رهظن مح رخو هيلعهلاعت
 مهعنموهثادعأن مهتمصعب هظؤحو مهد مو هيل عهللا ىلص هلهللا باج ىأ هساجو)ثدبلارهاظ نم

 ىف ةر#:راغماكراغلاوةكمة:« لج مساروةوروراغىأ(راغلا ىف) امهوركبأبأو» هانا( موتي ود نع)
 دحأ فاخر الج مس 0 هللا وهن هلوزعا فانمدمع نب روب ى هسوشدلاك لع 42|

 ا!نايب(تان"الا نم يداعل اةيبح سال ءابلاو هم 1 ومدعااعىأ هل ايهاع)
 جسن (هيلعج سن ىذلا توبك.نعلا نمو) هتمص ءوهقدصو هتوبن ىعتلادإا تامالعا او تار رحعملا ىأ

 ءأ وفا اهد_ىةقيقد طويخاهحتوتنؤ:ورك دنهقورعهةس ودتويكمتعلا ونيعدك رطق ن نيذس

 0 ل طوا فا نب ةيمأ لاق ىتح) ئش هن ريالا اخ ناكم فكاذ نوك ءامئاو_انزلادودل

 هرثأ اودصقاملاّس ردةرفك ىأ(اولاةنيح) فورعم عضومم ءاوهو فرسارغاكت امدنا مدقت دقو

 (ميرأاس)ه.ف:ت هنالامث>الدشم 02 .!(ناعلالدت) راغلا كلذ مفىلااومتنأو مسوهيلعهنلا لص

 اموهيولطملاة_احلاوهوعا رلانيكسا وةروفهلارسكز وك و ةدحوملاوةلمهملاءارلا وهزم هلا عاقب

 راغلا ىف ىأ( هيفا ةجاحالو مل وهيلعملاعتهتلا ىلصد وه وبول طم ك-] سداىأ يف ؛انوأ ةيماهقتسا

 ا كا كلا ىف ؟ءةوأامىأ ةمب لاى ممل ارأامىو وروهل+خدموراغلامقىلعىأ(هيلعو)

 لبقىأ(دج داون البت ا ميدق(هنا) دقتعا اونطأ ىأاه>ةفوةزمهلا متب(ى رأام توبك فعلا عسن

 همايصلا تيدي

 ه>وزجو
 (دهمدجو نا لبةهنا) ناظأئ شى أ وحشموةزمحلا من

 1 هبشوةمب ,رلاف كءةوأئثىأىأمكب رأاملدبكب ؛ارامه>سىقود# دلو نا لبةنسالاهناةخسن 0 هوأ ناكىأ



 ضل

 لمق ماك سو وهيلعىلاهث هنا ىلص هلو هز حعمهكوهإا 0 الا نوكرال لش نال تدالوو دوج و هدوح و

 توقايلا تسأل نا نيف < ىتةرحا نق ىلعاىف ىنتلا

 تومكذعلاك هيقدواد سدل 7 نأللاحن م لك جع - اعد

 قامتن ادرك
 مطالان ملاعنءو .هدلرانه هن ةعءاضمنع تنغأ هللا هنأ أهو

 سانلانملاخ ل-< ىنالانوكيال هل ةمدام_ه ضب هيؤ ٌسعىل-ءىئناو رك ذ( ناتماجتغتووإ)
 لاةف)لخدمىأ(راغلا مف لع) ل>هلورنو هورئاطلا عوقو نمل مهملا زيعلابىو روءاقلاب تفقوو

 ماللا,كلانهةخ_فنىقواقنآه-ةةرعاملا ماا كانه ناكادحأ) راغلا ف ىأ( هيفزاكول شيرت
 مكىلع تجف ةتوبكنعلا مأ هللاناهريغواده-مرازبلاو اوراك ماجا ةدقوناكللةراشا م-اودو
 1 ءامهخارو نءةكمماجوهذء نيك رشملا هيدصفههجو ىلعاتعقو نم“ .دشحو نيد« ءاجلسراوراغلا

 ضييلارسسك_:هال_تدولاولاقةهيلعت وبك_نءلاجسنو راغلا مث لعسأ ىقاتْضاب ,نيتماس#لانا بمهاوملا

 ةماقلارادقم ةردش ىفوارلا رح 2 ىمسنريغص:رحشمخ ؤ تدل ؛ هيا مدقئاعاضبأىور وجنلالازو

 سدا رقناع ولة امهرمدا تمن د ”نابهنبااهرم أر م كدت اسولا هب ىدحن طع 'اك ئثو رهزام

 ىلامهد_دأر ظزولرك ؛ وبألاقو اوعحرةروك ذملارومالا نهدءاماوأ رامأك راغلا اونأ ىت-م_متحاسأب

 اهرثأ ةفاقلا صةدقوامهثلاث هللا نين ابك نظام مل_سوهيملع ىلاعت هللا ىسشالرسر هلا
 0 امان[ تع !2ةنالاوو لسو هيل عىل عت هللا ىلص هللا لور ىلع هنزح دش اركب وبأمهآر امافراغلل ىهبتنأف

 نردنزحتال هاوةرظأ افانعمهنلا نان زحتال هللا فة- مالا تحي 1 تاتقناودحاو لجرانأ

 مقرا ممل_سوهيلعىلاعت هللا لص هللا لو سر ىلع نزح ا ءاو هذ ىلع فيل هنأ ىلا ةراشأ هي فناف ىذا

 ىلاقوقشلاق هلعج وهن“ ”قزذةرمرمغءلهللا هذه ىقركي و .أ عساو ئث لكو هسفن نمهيلا بحأ هال

 هنمح رخم مايأةث ل ةماقأو سوه اع ىلاعت هللا ىل_صدللا لوسرأ» اًهناهمدلقب ,اهضعددسوراغلا ىف

 ل م ص(هتصةو) هلوقب كلذ بقعه“ صقى نصا لا كذ كلذإو هةقارسهيقلف

 حدف ىورونملاو محلا مضد/ معج نب كلام نب هقأ رس عم ءةاولا هيريسه“ ءاجو هلهتئاةمصع ىلع 1

 ىهو ني>يهعلا ىفهة_صقو رظن هيفو ىناقملا فاك نيثلا مدقتب مجش خسفاا ضء:ىفواضب أ هنيش ١

 وهواميظءالعج مل_سوهيل عىل اعت هللا ىلص هم 0 ذاكمهنانهروهشم ٠

 وهود- ,دملاو ةكمنب دب لب لري ناكوةةأرم مدار راغلا نم جرخاماف هيد« ىتأوأ هلة نم لكلا ش

 كيف رذمماوةتخاس سوما عهللأ ىل- ص هم« 210 ةهباطل هيلاهجوت نمل جنم ٠

 م-جرعىف ملساف مالسإلال هاد ههنا نأ مت ةقارع بانقكا مهألا هلوب ىتايإكهيلعمت اعدل ضرالا ىقاهطب .اىلإ

 هللا لوسرهريخأ ىذلاوهوىأ ؟ىزاححى 2 وه# نع :> نم وهي .اعىلاعت هللا ىلص ىلا

 ه2 ,دح ىف نب رع -ثأن بدعي ةدءيعارذىأر راليىئرسكىرا رديف مل_بوهيم اءىلاعت هللا ىل_ص

 وا رسرادعسرا| وو دودنم .دااىلاةكم٠ نههنرجه تقوىفىأ(ةر لا نيح) هلوقومدقتللأر د

 دقو) م ذتدقو اه>ةفوءاهلا ردك, وهورحشلا نمنطولا كرتةر- >هلاو ءليدةبعأ# الثلا موي

 لوسرناش ف ىأ (هين) املمتلباةمىقىطساموهول »ملا نمتلعجوترلاسل ب( شير
 هلاعملاك ىهوتل يعج عج( لذ ؟اعملا) تمل ءاكهعمهنعهتلا ىضر ناك هنال( ركب ىلأىفو )هنرابخالا ل

 لافاكةلاعحلا كاتو مد ةثءانعمو لمق ةنزب ل_هج وباتكك لاعج لهب ومحل ةثلث .تلاعملاو ىنعم

 -ءأىألوهجمال» أنه اان( هن رذناو)مال- ءالا ىف ىدر وامل هلافاك ءا رج ى أ ةفانةئامتناك ل يهلا

 مسا كابا

 20 اغلا مفىلعنأ" :ماج)

 فهكلاىف سقنوهو
 ىأ (ش رس رقتلاسقن)

 ناكول) مهضءدوأ مهلك

 ءلانهتناكالد>أهيف
 هترف: لاك ىأ(ماحل
 ىأ (هتصقو) ءانالا نع

 هيلع هءدصق كلذ نمو

 ناخيشلاءاوراك مالسلا

 نب ةةارم 3 لءارملان ع

 "د ماب ( مدع نيكل

 نم-> ] ةم>عمني-شو

 لاووءافارمسكب(» رجهلا

 ارنا ىأ (هيف

 قىأ (ر-ك<فأفو)
 عمج(لئامحلاامهذخأ
 ُء قلاب ةلاعح وأ هليعج

 ئثىل--عو هرحالا ىهو
 3 ءجلا والوةوأ ال_ءق

 حمفاابو ميال خاب

 نيعدقو ريدة رد ملا
 - تاذبلاقف كلذ ىلوولا

 درب نأ 1 سرق

 (يرذناف) هيلع
 ملعاف ىأ لو عقملاءانب ىلع

 1 سيح سبوت + ١ ه.اعىلاعت

 0 ةنيدملاىلا



 ىلا عتهللا لص ىزنلا هي اءاعد) هتماندىأ ءارلامذد(برقاذا ى>)هةحلين نس احرهعت ىأ# ةيقوعلادب دش (هعبتاو 94ش ةسكرذ)

 اطرد ت اسد ,ايو تس اغىأةمحعملا# ءاخلان( تخاف )مضل امهوثورمشلا رأت 1 ا نمهيلءىأرالىأ (لسوهيلع

 00000 تت ا تب حجج :تغا 1 1 يد + و و71901117-271111951011207 17777977 اه سو صن دج دمج ند جس تاج 7 ”همجججو تحج
 نوك وه-:ةماعأىأ اروةمح ءمونونباذكب هترذنأ لاقت م دل لم ىنلا ةنارس هو ع 6

 011 لكلا وللا قابلا قرعام دعي لاقت هاا واد همم مانآ ل حاايدد كنار نانا رك 00 ةئا ارممىتأال_حرنااهلصاحو اضدأريسلا ىف هروه-ثممالعالا هي كو واضدأف د ١ وحملاى 8 راذنالا 7

 ضرالا فت صاغىأ(ه سرق ع 2 لوميا ىلاسعت هللا ىل_د ىنلاهيل ءاعدهذمب رئاذا| | ؟ ا 3 : 7 ىد هعينأوهسرةبكر ف "او قاع قادر فئنصملاهرك ذام ناك-ة مهل خ بهذوهسرف كلذدعب 57 0 3 37 ا

 ءاخوةله-همنيس خس 6 وسد جلا اسلاقي اهتكت ن مفسخ نو اهعلد دتتداك ىت>ايم تاخدو لاعفأاه 1 و :
 ىععامهو ضرالا تءاسو س 0 لاةية فلا ىنعع ولة دو صاغ ىنءىهرخ [ىقةمجعم لع تال الا لع
 هءاوق تءئاسسوماقلا قوتغللا له ةملك هلت ةفتااماذهوهي لاد:سملا فالا_+ةابم لل ع2دحاو 73

 ىفهركذأ5ك تص اغىن_هءةئاثمءاثيهريسسفت قف تخت 0 وىبتنااخو سمه ضرالاو بسرئلاو تخاث

 ىذلاواذ_هىنءناللاة: تكرب ىنعءنوثبت خان هنا مهو.“ ةديدحلا حراشلا ىلع فردتدقو هلصق

 طقسىأ (ابهنع :رخف) اهاديواهالجر سرغلا ماو ةوهنمشحاف اطاغوهو تصاغي هرمسفي نأ ى 30

 ناكو لفغمام-هريغو
 ةيعكلا لذي

 ريسعت ناك ةندلاددع

 اومسةدس ناوىلاعت هلوك

 4 راو اعمّلاىلصهللال وسر ءاعدل كل مة ضرالاه,ف نا نمافوخامعهسف: ىرو قود 0 رماد ناكل ل

 ىشن *:|تناكاهنا ليةدقو ىثنالاورك ذلاىلععةيوث نونو رك زتاهمال_سرفللا مريم ص ورمايك هقحالا دا وو يح

 ةصقلا ءذها فس ةديص# لءنعيلاعتهقلا ىضر قيدصان ,ارمسلا لهأ ضعب لقت 0 مقل 1 0 5

 ىراو بصغخم ّق ساق ححد_هنم * اهضراعند- عادت اتاذا ىث ى د همه ب 5 ذاق

 ىراضلا ل ايلا ةدبللا ىذديسلاك * مرك_بعم 1 فرش مهن ىدرب ل 0 ا

 ىرابلا قلاخئارصن كلاهنودنم « انترك نا اناقف | اورك لاف 5
 راو-غ صرالاىف عحرا ) ىلارسطناف + هسرافو ىو> الاب ضرالا كنا

 رافد رة مل ضرالاىف نح_بذو 03 هترد_همخاس را 026

 ىرا )نو ىءوءاودعابو 9 ىسر-ةاوعلطت نام || 0 ملاعق

 ل-صنالو اخ سس رالماهش ىأحادق ىهو ر عنب عاقو مطد و نيتح دقي لن عج( ( مالزالاب ع هل ل

 اذافاورفاساذا 0 21 اجلس ر لسن الاه لحو لهن اإطمب 3 نوي ةيلهاا قازتاك

 مقام باطى أ ءاسقتسالا .عموهو نوكرثد وأ نول عي ه.نوا ءاقمسا طز اهتما اوجرخأ مهم مه صرع

 هنعد وهعادمقاهعضت

 لفغملا ب رخناو لعفنا

 ناكل -_.ةولمعلاداعأ

 11- اولا ىلع بوتكملا

 ىقاشلاىلعو قرفرأ
 لفف كلانا تارت
 نايف هسيلع وشال
 ةيانكلا٠ نملاخىأ ل ةءاهضعب و ىر ىفاهناضعب ىلعو فر فرم أ اهضعب ىلع بةكي ناكل قو هلردةو ب 0 1 1 - اوناكض هد ىد>مالزالا

 م-هواما قتسا كلذ نوم وهريغ 6 ب ىداوداعأل فغلا جر خناو هءاولع لفل اريغجج رخاذاف 1 3 ل 0 0

 باطااد_عاهب مسقط دس اىلا ىهقوىلزا ونلاا ريا ءبوتكمةبعكلاىف تناك ماهسىأرخأ مالزا سب - 2 4 '

 مالزالا ليوان ورمأ#» اوناك ىتلاةءءلا ارمسيملاحادقااهلثمم ةومهاهكد:عناكاذك وهدل او خةىلع 7 ا نا

 هذري-!ىتأ هنالهدرب لام ىأ (هركيام)ةقارم ل ىأ( ل جرخف)لوالا ع ,كلاواببلأفت راةص صح 0 1
 (بكر مث) هذ لذ لعفتال لج رخف مدقتملا لعمملا شي رق نمذخاب هر كبابأو سو هيلعيلاعت هللا لص 5 - 0 0
 ملسوهياعملاعتهللاىلص هلا لور نمبرق ىأ(اندو)  مئاوق تدخاسوا مع طعس امل هبا ثاث هسرق ا 4 1
 در تواووول معد

 1 هتالابمم دعأ ها(تغتابالوهو 0 ركع ساذا ىح)و رقي رئاسوهو لسو ّط

 : هي ع - سم _عءاتدلك اذهوهئع

 7 ع ا 0 2 7 ءهفو 5 0 هير لع هذامهع ىل 2 ١

 0 : 1 ا يي اس مر عي بل اكل ا مستلا | ١ (هركيام هلجرخف)ه عز
 اندو هسرف بكر مث) لاحت *|17: نع تغتلا اما ذه عم او لك ىلعو لاقلا نمىأ

 , ىلاوأ ةنارسملا ىل(تفتلي ركبوبأو)اةلطموأهيلاىأ(ت مفتليالا ئ جلا ىأ(وهو سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلاةءارق عمس ىح

 سو هيلع ىلا” هللا ىل_صيننلاىلاو أمت أوج :



 نانز اللاعب زءانع ءأاأت اح ءالع لا انانأو انو ةموأا ًاامملط ع ن هانئ ىألويمإةعي صد( (اندمأ وهيل «ىلاعتهّللاىلص بنل لاقو)
 ة-طعاخر رك او ةماعس 7 !ىل<:. لانا نمدر وامىلاءامعاهؤوانيلابرلاب رق ةنمةص أخ ةضموأ اتم 9 رانرصانىأ (انعم ها

 رايد قبدصلاو ىب :اىأ/مهادانف) مس معف”راارابغلاراث [نمىأددثت وءانلا ف رفختب(نامندلا لئماهئاوةلو) تدئوو ثمان ىأ(تض#م:)اهرهنوا :اعحاص(اهرسزفاوعرنوابت يرىلا)ىرخأ ةرمىأ(ةد .:اث) هسرفماوقىأ(تخاسف)
 .ك,ىنأ لومة ريت نر ] رة سس سس سس سس سيو

 ب اطر ىأ( تامالا مهوتيدق هنالانعممللانانزحتالر اغلا ىف لاق اك ناوهبح ةدشل هفوخوةقارسسنمردصيامىريلوأ
 ىليصونلا هس ءوك || لوهجل ءانب .لاب(انيت أ سوه اعىلاعت هللا ىلص ( هل) ركب وأ( (لاقف)ربدتف ثقولا كلذ. صوصخم هنأ
 اناما سو هم ءاعىلا ا فذ و( نزال )سو هيلع ىف اعن هلا ىلص هللا لوسر ل( (لاقث ]مهما .لطد نما  ردأو ودعلاانانأىأ
 هلو "تايب .انتكيرعأى 5 ميل الفءادع عج نفت :ك1هنوصعءو وهظوحوو رماومال م 1 امل ايحاص مىأ(انعمهللا نا)انانأن م

 اهمتك ١ أ هلل اىذرركب قكأنزحو هم هد نال كاو يتلا .ملاذلومهنمانت نم

 ةوعاقلا ىلص ىن لا ى-هتلةي ءصهعسدل ور رق "6 وهج .اءىلاعت هلا ىلص هلال وسر ىل عه ثوهفو هنعىل ات
 هنومح ءنينضو ينط بم نافراغلا ىف هلداوقلانايذالميبطرمأ هبالهنعيل-وهيلعىلاعتللا
 مئتاوق(تخاسف )لذ ءاطريغ لي وطتهنافنايملا ليذ ةرمج جات امانه سلو مياظعلا لورلا|ذهاميسال

 رخو)اهيلجروأ مدن ن مام ام ىهةبكرةيذشت )ا همسك دحلا)ىلدالا را دعب( -_ِهث 6 زةرمةقارع سس

 نا اوأرثدحو )ا (تض#ف )ابيلعحآص أ (اهرحزوإاههج ولكنكم اوتخاسا ل مسر : نهطتسم قل
 وهو هتةدةو ألما || «تاحددت اكوجلاف عفتررابغىأ(ناخخدلا لثماهئاوةلو) ضرالا نماهمئاوق تداخو تماقىأ
 57 ّ تأمالسالا رق لهما نيعلا مض» ناثعلاو ناخدلا لثمن امعاهئاوقلو سانلا ديس نبا لاوربسلا هي يرصتلادر و
 البدل املا خدلاةب ودم ورانلا ريكو لاطلاو خدناخدلاوناخدلا ىنععنوكيو أن هراشلا هتك
 قرالا أنبا مقرالاراد لوسر ةقارسىدانىأ(م-هادانف)ر ابغللةراعتساو هو ناخداهئاوةلودباور ىفو ىنعملكسلاو نخدو
 مومو هلع امك نامالانامالا مهنالئاةهنهنوص عقر ىأ (نامالا انزامهقيةرءريهف نيرراعو ىيدصلاركبانأو هللا
 وب هارتشا ىناسماتلا لاَ دارهلاو م-مممساطوءادعالاهرابخابفوخو ر مذ هنممهقحلبالم ناو هنممهنيمأدارملاوسانلا
 4 ا درود5و هم .!ءهئاءد نموهنمهفور رضهقحانالف اناماهوطعن نا مل_سو يلع ىلاعت هللا ىلص هلأ لوسي

 22011011 و مدان مةعقر و هونامالاب امك ىأ(هبتك )هلوقن ىزاعدانسالاف هاهي 2 كيم[ ىأ(اناما ملسو لساامدعتادنع |[ ؛ هيلع ىلاعت هللاىل_ص ىنلا + بةكه) ةرةرانا قاكاىفاوو سانا طوي ؟رصتلا
 اهمحورب شر يينع مى انك ىهتلعج مث هنذ- ءاوىلاو اقلام ةقرنوأ ع قروأمظءىفاباتك ىكبتكفودسا ال

 ١ ارحاه نيحةئيدملاىلا ا 08 ول: بىلاىلا هّمعفر لبو 2م ع ثالاان الاقي ةىلةلا عممدسج دج وبل ةةنوعمر | امهقيفر ناكوراغلا قركب 0 روم دعب ع ندللابراغاا ف ةليللك امه ءىحوهنعىلاءتهشلاىنرأ] ىنأو ل_بوهسيلعىلاعت 0 0 ,ناكو_أوهقتءاوهنمهنعملاعتهللا ىذر ركب وبأءارتثاف لي فطلل كول مدزالا 1700 ا 2 1 م 1 ل و هثنبر اعوهوةرهفرغصم(ةرييفنبا) تعجر
 0 ميا ها ارمس صرب ل' الوأهمتك ةريهف نب |نانامهتس عجو(هنعىلاعت هللا ىضر ركبوب
 رب مو ل_يفطلا نيرعاع 00 1 اا ىبنللو هكدبشك ره وع رشا هتعيملاعتما ىلا
 هنأ يلع ىوزب ةدوعم 1 4 تاك وز لقسم موا ,ديدلا ىلأنبامهدرفأو تالص ملا ىفةروك ذمنيعنرال
 ناد نيسحلاق راتحابى ( راب هالان) ]هريسم# :نياو<4_:عيىلاعتهّللا ىر ركبأبأ و _وهسيلءىلاءتهللاف_هببلا

 2 م م م لل سليما جرخار وءتءأر ةريمف 2 اكم-.ةبدمهلتةوأ مه نانا لاعجلا مهلعجوةكمنمم-هجو رخد_هدمسهنمىرحامو شيرت ||
 هندايسل ركبلأةباةكبالا ةقارمس ضرب لذالوأ همت -كارماعنان عم ؟وركي وبأ همثك هناةريسلا ىف لقنو هىأ( ركبوبأ ل يقو)ةنعطلا نم 1

 مهر خا كا أوةدد رالاءافلخلا مهنموارقن نوعبرأو ف ينماللاو:الصلا هلع هءاتكوىبلحما لاقءالومارماعناو شد رقىةنورعم ا

 مد هع لوقو ىهتنا اضانم نمدحاو ريغكلذركذعم غلا دعي نايف -ىل أن يأ ةيواعم مث تبان نيديز ماللاهيل عهتباتكل ةمزالم

 نءوو / جام سد ءرةراةك نمر ,غالارابخأ ى أ(رابإ ال اب)ةةارعس ىأ(مهربخ أ و) ا-ءأىلاعت هللاومريف بتك او ,ءىحولا بلكي

 م 1( ةريهك ْن

 نيك وءاحلا ستوو

 نم وهودوشاناكءايلا

 رايات 1 فيرغم
 نئديل سوتلاو ةنوعم



 مهيلا هلاصتا نعهعفد لب( مهم قحالم) هثارو نمءاقلي نم ىأ(ادحأ كرتسالَن اٍلسو هيا عىلاعت هللا ىلص ىمنلاهرعأو لا بيف ل ئاعلا
 (فرصناف)ادجد يعد انهءانعمو ل_اقوهواهل عدا ةباو ناطأقسأههجوو ب هناابةحست ١1١غ ىو لاحوهو عقرأ انوحانو

 (سانلللوقي) ةقارسىأ
 م--ماطل نيلبةملاىأ

 لوهخ اةغيصب (ميقك)
 رود امىأ(ا:وهام)

 ىتعملاوأاهتهج ىف هدوجو
 هنوماطت نمدحأ رسل
 ةىناسملتلابرغأواذهه

 مكفوخ نه منع هلوق

 ليقو) انهام ممصعو

 ةقارسىأ(اه-4لاقلي
 (ىلع اعبو_ءداكا ارأ)

 (ىلاوعذافإةرمضلاىأ
 ىأ(اسنف) ةعفئمابىأ
 قعقود) همام

 ىلصىمتلار وهطهسعت

 ىأ(لسوهيلعىلاعت هللأ

 تامد-ةم ن-هناك_ق

 (رخ اريسخىقو)همالسا
 لهأد_:ءفورعمريغ

 فرع يع ارذا) ركألا

 امنا نم ىأ(اهه ريد

 ةنيدمابو ديلا اهجوت
 ىأ (جرخف) اهودو

 ىأ (دةشرإ) هناكم نسم

 ) معز اعي رساودعودعا

 نادي رب هنوك ناك
 عيل ةخسن قو ملعب

 املا وحابىأ(اشن رق)ز
 (برض ةكم درواملق)

 برضى أ لوعفم ا ةغيدو

 ( هبل ىلع ) هبدح صد

 اخ)ءرطاخن ىلع رسحو
 نمىأ (عنديامىردي
 هلجالىأ(هلجرخام ىمناو)ةش>ولاو ةثهدلاوةلةغااولوهذلا لاك

 مونكي وادحأ عديالىأ شي رقنم(ادحأ كرتيالنا)ةقارمسرعأ ىأ( لسوهيلع هللا لص ىبنلاهرعأو)
 زوكحدقذاابذك ولو مهو و مهرأ للود نايموملا لصيومهفلخريس ىأ(موم قحاب ىحمهراسخاب

 تثئاعىفرمهللا ىمنايلاقفه_:ءىلاعت هللا ىذر سن [ثيدح فو ت<دقوةجا<لاوةرو رضا ادنع
 ىلاعت هللا ىلص هللالوسر !ءادهاح راهنلا ل وأ ناك ةلافانب ىدانادحأ نك رثدال كناكمدعقت لاق

 ةل-ج (ساناللوةي) هنوك لاح مهمعةقارس عجر ىأ(فرصن اف) هلدحل براهملارخ 1ناكو مو هياع
 بهذ نم ميقا نمناكن اس انلا.دارملاو سانالالئاىأ حيصفلا واو. نرتة:الة_يعراضمةيااح
 نالمت<وةاوصومامومهد_>أ!ىناف_لطلا موف اوعد رادانعم (انههاممتيقك ) هلوقفم_ملطل

 فوملا نمانههامم ّمءاسوموتمصع ىنعملافهاقيفروىمنلادارملاناكناودحأ انهامىأ ةيفاننوكس"
 ىلا ءتهّثلاىذردءد نياركذودرلا ىنعىنغانه طادي دكا حرشلا قو حارشلا بهذ نمهجولا ١ اكىلاو

 ليقو)اوءجرفأي ثرأ لف كل تاريمسادقورئالابو قيرطلاب ىرصب مةرعدق شب رقل لاو عجراملهنا هنع
 امنا هنالةريهف نارك فيلو هنعىلاعت هللا ىذرركب ىلأ و سوه ءلعىلاعت هللا ىلص ىمضال ىأ (اههلاقل»
 ةماللاب(ىلاوءداف)ىنءاتنت ضرالاتداك اذلف (ىلءاموعداكارأ) امهيئهداقةءالامهءاعدفاخ
 هدهاشا1د ةثعاوهماةىقرقو وهام رطخىأ(هسفنىف عقوو) هن اخاممانمآسهذىأ(اجنف) هلاوعدق

 ناكودناش ولعو هنومفر وهظوممتيلغو هئادعأ ىلع هر وهظىأ(لسوهياعىلاعتهللاىبصىبئلاروهظ)

 دشن ان مهكرتىؤهمالفةةقارسىلام4سغلبا1 لهج وأ لاقو ىح ساني الاودمالساتامدم نمكلذ
 د#رصتب ىغت_ د ةقارس « ممقسىثخال زاد هى

 ددوسو زعد_عبىتشحبصيق « ممعج قرفيال ناهيكيلع
 هعاوق خيست ذا ىداوجرمال د: ادهاث تنكول تاللاو ك>انأ هلوقب ةقارعسهناحاف

 هءاكم اذزذ ناه ربوىمم # ادع نابكاك-_ثنمل وتدحع

 ماك ود.ت_ءءمو همأىرأ 0 ىناقد_ت:عسانلا فكبكيلع

 هاو رنمفرعي الهنا لل_قهناالاهيؤنامع قلمي (رخ آريخىفو)ىلاعت هلا هر ىاطاغم ةريسىفاذك

 ىلع هفوقوبإ تو هيالعىلا عت هللا ىلص يشل اريخ ىأ (امهريخ ف رع هبرما | ىف منغل اةأعر نم(ايعارنا)

 زو ع رسأاذادتشا بغارلا لات هيشمىف عرس ىأ(دةشد )هل نمىعارلا(ج رذن) راغلا ىنامهناكم
 درواماف) ام جئاكم وأم هربت (اثي رق لعب )ن الج العرس أ امناو ىهتنا عرلا تدشا موق نمنوكد نا

 ةجا# مداقلاس ب رغللريعتسافءالل ءىغادو رولا لصأو معلا هيقىعر ىذلا ها < نماهءاح ىأ (ةكمملا
 حنمىأ (هبلق ىلع )هللا برض ىألوهجالءاذبلاب(برض) هيف هقيقحرا ص ىت>هيف عاشوءاج لكل معمم

 ضرالا ىفةميلا بريض نهراع سوهو مهناذ [ىلءاذب رضويلاعت هلوةك هل ءاحا.ع لهذو كاردالا نم
 اف) ليةئةلفغلاو لوهذلا نعةبانك سولف بغارلا هلان اك ىلعئث عاتي ا.لصأواه. انوأ برضا

 ىذلا هناكم نم هلءاحام ىأ ( هج رخام)اضيأل وهم ( ىعنأو) لوق ه(عنصيام)ف رعب و(ىردي
 هنو ةمصعو ةر-هاظةر_دحعممد_هوهنمءاحىذلا (هعضومىلا عجرىد>) هنيه جرح

 سو هسياعىلا سعت هللا ىلص هناام_معىلاعت هللا ىذر سابع نبا نعرم_نىنأ ل الدف (و)

 نوعرف ماشه ني ورع (لهجوبأ هري-غو) هنريس ىف (قحسا نباركذ اميف هءاج)
 ) وهو) ريمك رجح ىأه.قلعمم (ةرخصب) هلوةوءاحل_ءافوهوىلا_ءتهشاه_:ءلةمالا ذه

 ىأ

 مالسلاوةالصلاهيلعهنا لام اوىأ(وهوةرخصد لهج ورأ) سو هيلعىلاعت هيلا ىلص يبخل يت أ هنا سامه



 ىاكتقداىأى الا مسك (تقزا:) هتغمديلءآر نل فاحو(هيلعاه-رطيل)ةخ ىف هيلا ىأ(نورظني شب رقودجاس)

 هيلءاهحرط ىفه.دلةكر حا نمنيةءوذموه-يلانب_ةاولغم ىأ (هقنعملا ءادبإل ت فج ى أ ةدحوملار كي( تسيب وهديبالةاور

 وهاروص#منبث اقلاعتفي(ىرقهقلا)اعجار عرشو ىأ( عر لءقأو)

 بهذن اكو ع:صدام هإ(نورظخيُس رقودجاس) دحملا ىف إو هيلع ىلا عت هللا لص هللا لوسرىأ
 هيرضيل ىأهنغمديلادجاسآر نا فاح ناك دقوانهةخ ىقو(هيلع)ةرخصلا ىىرياىأ( اهحرطلا)
 تايان4اىف ءاهقفلااهركذىتلا جاد كلاد_>أةةءادلا ءذهىمسنو «غامد عا ةنوهسأر مسكت هب رضأج
 داصلاب صل ىفةغلةمحعم ىازو مالب قزل و لو هيلعىلاعت هللا لص هيل ءعقيلوهد هب ةرحصلا(تقزلف)
 نهفرصناىأ(لبةأو)اوكي ر ته. كمال ي<تدجشت ىأ(هقنعملاهادبتسب و) ىصتلا ىنعع
 ىقوهةهحو نءايلوم(هفلخىلا) ءانعمو(ىرقهتلا) اعجار ىأ( عجرب) هنوك لاح سا رفوف هد صقم

 ىأ(هلأسمث)ع وج رالد كو مىاطملوءفموهوهنمس: رقوهوريدلا لعع وجرلا ىرقهقلانيعلا
 هللا ل_ص هلاعدىأ( لعمق هلوعد.نا) !وهيلع ىلاعتهّللا لص هللا لوسر ىلاعت هللا هنعل له> ونألأس
 ءثاعدةكرب_باعصتاب لوهيلعاةناكاملانداعىأ(ءادب,تةلطناف) هماحوهمركل موه -ياعىلاعت

 هللا بص هياعةرخصلاحرطد ىأ(كلذب شب رق عمدعاون) لهج ونأ (ناكو) لو هياعىلاعت هللا ىلص
 هسأر رسك.ةرخصدهنب رضيل ىأ (هنغمديلادجاس:آر نلف ل>و) ىلص:هآراذا مو هيلعىلاعت
 راكخسنلا ضءءىفمد_ةءاذهو هلّتفهغامدياصأ اذاهغمدلاقب جاجشلادحأ ىهوهغاسج رخو
 نع) لهجابأش ب رقلأسىأ(ءولأسف) لوالارهاظلاو اهمض مهضعب ز وج وءايلا عّتفب هنغمدن و
 اك هاىأ(ىلضرع) ل-هجوبأوأنأشلا ىأ( هنا) م( ركذخ): دصةاع هعنءاموهرعأ ىأ(هنأش
 (لذ) هنبب و ىننب لاح ى[ فرط( هنودإلاة ىنعمب ركذزالملكتلا ىنعم تلغى قءتاغّتلا هيففةخسن
 ع-مج ىف ىأ (طق) هتدشوهةمظعىف( هلثمتًرام) رك ذلاريعبلا, صو صةئوهو جئاه مانع لج ىأ
 امنوكسواهرسسك ءةلمهملاءاطلاديد_ثنو ىفاقلا حاب ىذاسملا نديكول فرظىهو ىداملانامزلا
 ىأ ماكتملاريمض نملامة-ثالد.( ىنلكأي نا) هلوقو موجحلاو ىلع ىل ءمزعىأ ( ىنمه)ةغْفخم
 ل-.ةر وصب هلل ثت( لب ريج كاذ) مه هتلاقم عمال( ل_وهيلعهتلا ىف ىنلالاقف) ىلكأ يمه
 (هذخ'ال)اهحرطدارأ ىتلاةرخصلاب إسو هيا عىلاءتهللا ىلصهللالوسر نءللهجونأب رة ىأ (اندوأ])

 هللادهاعأ ىناوانمال_> [هيق_ت:: وانته آوانثابأ مشواذنيد بيع نءنو رتامالا ىفأدةلجرلا !اذهنااأإ شإ رقرشعما.لاةلهجابأ ناريسلاو ىويبلا لئالدىف اك هلي_صغت و ردتةمزب زعذخأ هكاهأو هلكأو

 ونب كلذدم» عنصياو ىفو نما« أرهيت+>طرد جساذاؤ هاج قيطأ امر جت رجح ا دنع | دغن جال
 هللا ىل_صورظ:ذي ساج ح بص ملف دب رتامل ضماؤدح الك ما نال هتلاواولأ محلا دبام ىف مدع

 ىلصو ل_.وهياعىلاعت هللا ىلصءاجاملق ل ءافوهامنو رظنني مهتيدنأ ىفاو كج ومل_تو هيل ءىلاعتا 0

 (ىدنقرمسلا ركذو) همصعوا ممهلل اءاج هذه ل_ثهعئاقو هلوىلاعت هنا هجر فدصملا هرك ذارب لعق 1

 ىنأ دج موزخم ورع نب هللا دبع نب ( ةرمغملا ىنب نمالجر نا) هجرت تمدقت دقورو عملا ةيفنحلا مام
 ىلص ىلا ىنأ) له> ونأ هنا ىل.ةوةريغملا ني د.لولا هنا هريغلادو «ةرعأ الن اهربلا لاق لج رلاادخو ل هج

 ةيلكلاب هبهذأوماعأ هناال ربل ىتدءاثغوهاطغ ىأ ( هرمصب ىلعمللا سمطخ ل ةةيل ل وهيل ءىلا_عتدشنا
 (هودانىدحم_هرب !ذهراككأ ىلا عج رقعمسو مل_سو هيل عىلاعت هلا ىلص ىنلارب لد ) هلوقهياعلد اك

 (هفاخىلا) هاوةفءارولاىلا عوجرلا [1
 0 وأ ل قال ديكأت

 مث هل صأن مهانعمل

 نا)لهجوبأى أ( هلأس
 هااعدىأ ( لءقف هلوعد»

 ةةفثوامركهذ_+اؤرملو

 امْميبناك الو املحو
 ىذةةيامابجرودءارق
 تقلطناؤ)ارواقطا

 اعدام سنقعىأ (هادبي

 ىأ(ناكد) ىلاعتهللا

 حمدعاوندق)ل-هجوأأ
 ىأ (كلذدب شي رس
 هيلع ةرخص حرطد
 مهد_:عىأ(فاحو)

 اهنحاش فا (هآرنثل)

 (هتغمديل)ةخف ىف اك

 هسغاسد نءيصيا ىأ
 نعدولأف) هتكاملو

 هعوجر نع ىأ(هنأش

 ركذذ)هنايةطروهظدعد

 هخنىفو(ىل ضرعهنا

 ىأ( هنودإ رهط ىأ هل
 هيلاوح وأ هيدي نيب
 وأ لبالا ن مىأ(لذ)
 (هل_ثهت«أرام) هود

 (>ة) ةمهوةمظعىأ

 هخن قو(مهلادبأىأ

 قندتدحضت أ (ىإ مهك

 ىنلالاقف ىن-اكأينا)

 مل-و هيلعىلاعت هللا ىلص
 لثقىأ (ليريج كاذ

 لهج وبأوهو(ةريغملا ني نمالجرناىدنةرم كلارك ذو) ردتقمزي زعذخأى أ( هذخ"ال) ىنميرقىأ(اندول) ل>غلاةروصبل

 ىأ(هرب لخ)هرظن ةوقاحم ىأ (هرصب ىلع هللا سمط ل” ةيل ممسوه لع ىلأعت هلل اىل_صىنلا قأ)هب رادأدحأو أ هريغملا نب ماشهنب|

 مهناكمفرعفىأ (هودانى> مهرب لخ) ىعأوهو ىأ(هباحتأ ىلا عمج رفهلوق عمسو)ةخسن ىفاكلسوهسياعىلاعتهللاىبصىتتلا ٠

 ءاسعلعرمتساوأمهآرمم ٠



 م-هانعأ اناغجأنا تازنإ نيْشْضَدْلا ىور واهدعب ىثلا ولوج لأ: هةىأ(نيتصقلا نيئاهىف نال ىد:ةرحسلا ىأ( 5
 ظفلي سابع نبا نعلئالدلا ىف يعنونأ ىورد-ةورصبلا ص غوسأرلا عفرحاخ :اونو>مقههلوقىلا ءدعسل ىقو(نيثي الاالالغا

 ىتءاعدقمحرلاو هللا ةلد_ثذناولاةفنور صال ىعم_هاذاو مهقاذعأ ىلا ةعو# ميد اذافد وذخألاوماق ّس رقنماسانزا
 ل 0 : 0 تازريو معلاذمهذ

 ىقإلءريسسف: ىف ىاكلاك
 ىجىلا 2 رخذا هلممصق

 ىزاجلا لاو( ةظيرق
 نيادركذىذلا هريدغو

 ىل -هأن «هريغو ق>سأ
 نمناككلذنارع_ىلا

 تبيرسو#و رمهضنلاى

 ةظيرقى نمالمهوزف
 قدنالاة وزغممدسنأف

 ريضنلاو ةذي رقم
 جرز# ا انباامهناوخا

 ىنأ نو ره ردن

 مال_لا هلع ىدوم

 ىلا الاقرمخ_سسصتلاب

 ىب لوقينأ باوصلاو
 نباةرع_سقاكريضتلا |

 (هءاحأىف) سانلا ديس

 نمر_عن:قةخ-س قو

 ةعاجعم ىأ هنأت أ

 ةعد رالاءافاخام مم

 رادج ىلا سا>ؤ) مهيق

 دك(م-هماط َآ صعب

 ماس ةيلب [قاوزرمشملا

 نوصل اك ةعفت را

 نل م 2 امهتيبا اودةأحتف

 هذ_هل_مىلع هود
 00 ىلع ولعب نمةلاحا

 هياعلسرب وراد ا اذه

 نيمال-سلاهف هلهقيام

 يرزق 0 يقيرقنامأودهعلانمهنبب واننسبام ضني هناو هب تمههامبز ربخيل هللاوفاول عفئال ثم
 دنا ةوزغه برق ةظد رش

 ركذفريضتا | ىنب ىلا جرخ

 ةحي ةسن ىفاكهريغو ىأ (ق>سانباهرك ذمكلذ نمو) نونمؤيال هلوقملا م

 (ركذو) هرصن بهذو ىعهنا لمم و ى> ةداهشب كلذ لعد مه ارم مهانأوم_ماكم فرعفهمساب'

 مهقانعأىفانلعجاناتازن) لج رلا|زهةصق و ل هج ىلأ ةصقىأ(نيةصقلا نيت اه ىقنا)ىدنت ميلا

 اد_سمهقا نهواد_سمويدب أن بي نمانلعج ونوحمقممه*ناوذالا ىلا ى-عف ىنعإ (نيشي الاالالغا ْ

 نيح ىوز لا هقيفر ولهج لأ تازن هن" الاهذهريسف: ىف ىوخبلا لاقنو رصمي المهن مهانيشغأف
 هنأ هل و5 ريغىلاعت هللا هج رفذصملاو رك ذام رك ذوهسأ رندص ربل 5 وهيلعىلاعت هنا ىلضءاآر نا ل

 ركذامرخ [ىلاهللا اسعاف ىل_ضت وهوواتأفرجحما اذهبهلّةقأانأ و زل لاقو لف هندب وهندب لاح
 ةصقرك ذم نيمو زخلاهيمحاصو له+ى نأ تازذ اهنا ىط رةلاري_فغ7ىفو ىلا عت دلل هجر فنصملا
 لاقتف هودان ّي>هءادكأربلوهرصب هللا ىعأىذلا هناوةرمخملا نيدماولاو هىفاثلا همحاصنا و ل وجىلأ
 هيو ىدبلاح لاو مأ نعلئسوهيلعايثغمرخامدعب لاقو عج رهناوهسأ أر نخدشالهللا واقلاعلا

 هللا هجر فنصملاو رك ذاملص راسعم هنا لي ةفدي' الا هذه تازثف هل هرب هناو ىتاك أهنمتوندول لذ

 ةريغملاىنب نمهنوك امأو لهج ونأال فاثلا لجرلا لحفلا هندب و هشدب لاح ىذلا نا ىذتةيهنافىلاعت
 اهلعفتر رك لهج ىفأ ةد5ناب ميجأو رباك هيدحدحأ ىلاهب.نالاك نال هيفةافانمالف ايمو زخموأ

 اذه ىلعتم”الاورظذ هيفوةصقلا ضعي ىلعدداورلا هذه قرص ةاوأ هريغ عمترمو لحلا ىأر وهد>وةرع

 هنشو هقنعل هد. تلغ نعى رلاوام هك رع ىلعهن ردق مدعو هيد سدي هيث قة يثمَتلا ,راعمسالا نم

 رب زعتهن الانا نملل-ءةامول اوصولا نععذامل_سوذ_صقمنيب وهندب نعهندب و معدب لاحامو مكاح
 هلبقامنيبوهنسبةافانمال لا لا هذ بم محلاح تومشق مهديك هللا ] اطداو مهرقك ىلع ةكم ل دأ ميمصتل
 م و) ه.شا وحى مانسإك ناحل اوسنهى واضي.لا مالك ىقام لعاذ_ه نموه .قامىلء اذه قدصا
 هريسفت ىف ىاك-لاك (هريغو) هتريسفرمسلا لهأ ماما ( ىدسا نيا ركذام) هتهصعوهتلا طفح ىأ (كلذ
 ةنيهجكر يغصتلاةغيصوةمجعملاءاظلاب( ةظن رق ىنبىلا جرخذا) سو هياعىلاعتهّللا ىلص (هتصقىف)
 رادجيلا) ادن (سلجف)ريغوركي ونأ ممم ةعاجف ىأ( هاك ىف) ةفورعمرييخدو منه ةليبق
 عبيرملات ديلا ىععنوكي وانه نهج اوهونيتمضيمطأ ع.جةلمهملاءاطلاودملاب (مهماطآ صعد

 انهءانعمل قو ةراثالا ثعبلا ىنعمل_صأو ماووهجوت ىأ ثعبناوهثعب عواطم(ثعبناف) رصقلاو

 ىب نموهو ةمجعمنيشمرخ آو ةددشملا ةلههملاءاحلاو ملا عاقب ( شاحجنب و رع) عفدناو عرسأ
 ملسو هيلع هللا لص (هيلع) رادحلاقوقنء(ح رظيل)ةظب رك ى:ىأ(مهدحأ)ا رذاك لك ةهكن رق

 هودحت نااولاوو مهتدساوتئاك طئاحملاتحت سلجال ل_سوهيلعىلا »هللا ىل_صهنالاهب هلق( ىحر)
 هللاوؤ اولعفم ال ىك.ثهنبمالسلا.ةف لهنا رجح هيلع لسرب وراد اولع نخادبأ هللا هذه هه ىلع

 مالسلاوةالصلا هيلعلي ربجهريخأف هنبب واننبيدهعلا ضةنلابدساذهنوكمو هر تممهامب نرعخيل
 مهدهعضةنومهو زغلاسساذهناكو(ةنب دملا ىلا فرصن او سوه لع هللا ىلص ىنلاماةف)كلذب

 ا م سس سس سل مس

 ءاحلاديدشتو جما عتفب (شاحج نيورع) مهآقشأ عرسأو ماقف ىأ( ثعبناف) باوصلا ىههذهفة عقلا
 ىنلا ماقف) دعورصقلاب(ىحرهيلعحرطيل) مهنمدحأ ىأ مهنمةخن فو(مهدحأ)ارفاك ل دفة مجعمنيشلاو فض مآورسكب وأ
 هياهص أ هعبت وىأ(ةنيدملاىلاف ةرمصناف) أ سك كلذب ليرد رايخادعبىأ( سو هيل عىلاعت هلبا ىلص



 ما
 ماساساالت ار ُةُة سي ب00772 تت تبت ب بصيص

 ىلع ضرتعادقو هل ةوأ هفارسصن ادءب هءاهصأو مهده عذبت ىفةظب رقىنبريخأ ىأ (مهتصةيموملعأو)

 ناتكلا اذه قاض[ قأيسو ريسلا فاك ةظررقىنب عمت اة دقلاذهنايىلاعت هلا هجر ف نصألا
 دي ةدقووهثهظ رقى ةوزغسساماوريضنلا ىبهوزغبدسوهوريضذنلا ىنبعموهاسمئاو

 ىلاعت هللا ىلص هللا لو سرج رخ سانلا ل. سنا لاق راودلاوهودهعلامهضقنو سب رقع ممهرهاظت

 0 رمضلاةيمأنب 9 رعامهلتق نيذالا نما تقلا هدف مهب نيعتسلريضتلا ىبىلا ملسو < بلع
 اك هاو هو ضعبىلا مهضعبالخ مث تدجام ىلع م..اقلاابأاب ٌكذيعناولاق مهانأ املفرعاع ىنب نيب ومونسي

 ىلصديلا صب لولي ريجءذخافارحح ءياءاوةلأاوماونا-طريضتلا ىنبناىور هنا نقلملا نالاقو رم
 ممياعمّساهمعناورك ذا اونمآنيذلا| ميأاب ىللاعت اوقزا ليقدةو)هيفام أي و ممسو هيا ءىلاعت هللا

 هللا ىلص ىسنلاب هناعممويلاديلا طسنأو نينمؤملابذخيح محلا لعجو(تلزت ةصقلا هذهىف موقمهذأ
 نئيملاغاوناك الةرفكللا ف تازئاهنا ليقاذلو م توم هنو هو مهين همنصب منال ذ>و مل سو هياع

 هللا ىلصهد> وذا ههيس اطرتخا ىذلا ىلارعالا ف تزن ليقوهيذالاودرضلا مويلا نولصوب ينو ىلع

 فلام ناوةظدرقىنبىؤفةصقلا.ذهناىلاهراشانوكي نا له < ليةدقو لوقو راك هذحو لو هيلع

 نوب ) ريضنلا ىنب ىلا )هني دما نم( ج خ)هيلا» :راشاىلاعت هللا هر فندملا مالك ىفن او عيل هنأ

 لاقعلابهطد راذا ل ةعبريعبلا لعرد صم ل ةعلاو سي رق نمل بق ىهو بالك ىنبل بو ذم لجر ىالأك
 ل قلاه_ءلاراشأك قل .الاعهعنا فورعملا لقعلا هنهوعذملا لقعلا نعمل صأوةكر حا نم هل عناملا

 ل.:ةال_هأءانقباهاقعفهودو لتاقلا اهقو الباب رعلادنعتناك اهنالو 1| هيددب ثءمسو

 نيذللا) أسال ةيدلا ىفءونيعين ا هباطاهبدارملا سوه اعلا عت هللا ىلص هنن اعتساو اهوذخأيل

 . . ا ثزنا 5 َ - ا 5 نيدلي و.خْن ة-يمأ نب ور عوهو هموقمهوةرمض ىنبلةمسن هله ههءا وهنك | ميهوةحواقم ةمجعم |

 ىذلاوهو هرومأ ق«مءبب لسوهيلعىلاعت هنا لد هللا لودر ناك ىذلا ىناععلا نس اناني هتيادبعأا
 ىفةنيدللا,تاموةنو عمري دهشو دح [ دعب إسأ ةبدبح مأ هجوزو ملسأو هلاجاف هبامكب ىثاجنلل بهذ ْ 0

 ةقفاوملا ىهةينثالاو لل ءاف عوف رموهنىنالاكللا لل ةىذلا وهو هنعىلاعت هللا ىضر هيواعمةقالخ ١ ٠
 ىفةمقعلا ةللدابقند-[ىدعاسلاور عنب رذنملا ثءدل_سو هيلع اعت هللا ىلص هنان مري لا فاما ١

 ةنوعمر دم ىل_يفطلانب رماعاوةلقةءص_عصنب ماعىو -ىلارادنالاو نم رحاهملا ن مابك ارنيثالث 1 ١

 اعج روةباورلا ف ال_دخا ىلءهإ بح اصووأ هدحو ىرمضلاو رعاجضو هيادص أور ذنملا لتعفاو لسا | :

 هللاىذرىلءورعوركب وبا ووهريضنلا ىنياج رفا مهتيدنو لطي لو هيلع ىلا عتهنلا ىبصىنلاىلعألا
 بلطو م يلع ل خداملفتايدلا ىفةناعالاو لات قلا ارتىلعهودهاعا وناكم هال ل علا ىنم يع مهتم ا

 ىلاراشأإكمهتويبن هراد_ج بنك سل جفتلأ -اعشل تأ: ىح سلجا هلاولاقو ٠ واحأمستمكلذ |[

 (ثاافش - 8 )

 لعد ىأ(مهملعأ و

 هلقوأ ه-فارصنا

 مهلئاتىأ(مهتهق:)
 نال_,ةدقو) هل“ ةىلع
 ةخسن ىقو(هنن الاءذه

 ايهيأاب)ىلاعت هلوقنا

 اورك ذااوتنمآذلا
 موةمهذاكياعهّناةمعن
 ى)اهمامثب ىأ (هن'الا
 ةصق ىأ(ةصقل اهذه

 ىحو تازن)ريضالاىن:
 ىأ(هاىددةزمساا
 مالصلا<_هلع ىنلا

 ىبىلاجرخ)مالسلاو
 لقعىف نيعس ريضنلا

 ةيدىف ىأ(نييبالكللا

 قبوله نمويننالا

 نيذللا) هلوأ مسكب بالك
 ىف ام ا.هلتةىأ (لتق

 ئأ(ةيمآنيورع) ةياور
 هةخنفؤو ىروضلا

 ورع ةىذلاىلااكلا
 سذحلاا هيدارملاف ةيمأ 31

 حتةغلا وأ حرم ذا

 امهناةريسلاق ىرمعيلا

 هرعامهلتقو ماعىب نم
 دعب نار فاكاممما نظ ىلع
 ةنوعمرثس هءاحتأ ل ثق
 ةندلاىلاهءوح رو

 ليفطلا نب ماعل| يع

 راو>لكلذو ىرماعلا

 هلبال و_سرناك ىذلا

 يلو هيا عىل اعت هللا ىلص
 ى-نيبناك ذاهد_ةع

 د_ةع ماعىنب وريضالا
 هللا لصد ىلع ف لح و

 هيي لولو هيلع لامن
 ةبمأن ورم



 ىتحماقلاابأاب سلجا) نينمؤثلامأةيغصدلاو وهو ةمجعملاءاذلاب(بطخأ نبا) ريغصتلاب( ى>) 5 ةحبدل ةح دل :قاك هاىأ (لاقف)

 ركبىأ عم وهي :ا عىلا عن هللا ىلص دن لا سلجف)هيدلا ىةناعتسالا ن مىأ(انت اك قرد ا ا عمك غيضن ىأ (ٌكمعطن

 (مهغمىح) رواشت ىأعصفأ و هوةزمهلاو واولاب (ماونورعو

 ءاضقىأ (هتجاحديريمتا ك١

 هراحصأ سوه .لءىلاعت

 ميهلاراس ٌتهباط قاومأق

 لايت سمه هرمداح 9

 مهنو_صختا ودص>تق

 اهةرح ومات عطقف

 م4فلاومث مهاليكنت

 تلجام كاوا وج رخا

 كلذ ىلءاولرتت لالا
 ريعد ةثامدسىل ءاولجو

 هذ-هو ري_ْكاوةحلف
 ىلوالا ىها يعد هصقلا

 ىماقلا دنعءمذهناكو

 ىلاعت هللاو ىرخأ هد
 ىرحأو ىلوأوهاع ملعأ

 مأ ةيقصدلاوىحواذه

 لاق ىدويحيني:هوملا

 ةظد رقى عمد رفك ىلع

 لهأرك ذو) اريص

 (ثيدس 4 ري_بقملا

 ند ء) ىورملا قباسلا

 ةخدن و( ةرب رهىأ
 ىنأنع ثيدحكاوى ىنعمو

 ىكدلا لصأ ورب ره
 هرب ر-هىلأ نس -ءو

 حيت ثءدحلاو
 || نا)ىاسنل انْ وم

 (اميرق دعو ل ه>ابأ
 مهدنع فا>وىأ

 ادهم ىأرنثل) دهعو
 ُْق زو (هنبق رنأطدل ىلصت
 مسقبأ وجماللاو لسو هيل ءىلاعت هللا ىلصهتبق "رفوف هل> رنهضيل ىأه هقول هجن

 ةهدذل> .وىأ( ماع ااا لل ؛ ريجهملعانو-:5ىلع)دوهمعمىأ (

 هللا ىلص د لأ ثم مف مل( ةئي .دملا لة دى>إ هندسم ىلع رممس| و هن >-أح ١148

 |ةلمهملاءاحلا مضر (ىبح) همسا مهنملجرول بوه يلعمتلا لص هلالوسرا ى أ( الان هآوشب كلذأ

 ءاطو ه هيدعب ءاخي ل_عذأةنرب (بطخأن با )ةددشمةيناثلاوةففخ ةحو ةةمىلوالا نمي كر كاسم

 نينموملا مأةيفصدلاو مهئاسؤر نموريضتلا ىنيدوهبن هوهوريسكلا ىدء اح قزوجوّددحومو هلوهم

 نال معطن ىلءري_فت فطءوهوهيدلان م(أن !أسامكيطعنو كمعطن ىب امج ماعلا انأأب وكلا

 || سلجف)ة- هطعئىأ هلةمعط ضرالا هعطقا لاب كرك ذاعهي زوج ةلوك انالسالا مشاالا

 كو كش اوذاعم ني دعشو ةحاطو رب رلا معنويا دازو(رعور ؛ىلأ عم _.بوهيلعىلاعت هللا لص نا

 نيبءافانمالو ىلءورعوركب ونأم_ميفهراكت أن مرغ: ىف حسا نب ادريس فو ةدامءنبدءسوريضح
 دا ارااورخ ”الارعأ لكر ظذ ىأرمالا نمل ءافتز محلا .لاقيب وواولاو ةيقوقلاءاثلا عشب (رما ونو)تاداورلا

 اورواشت ىأريضنلا ىن هىأ(مهعمىد)ة ماعاا3_ءاواولا ل_ءقوهرعأوهماولا ةروا ملا نه كي

 ىلا عت هللا ىلص يبالالب ريج لعاف) هيلع :رجحلاءاقلاب مل_سوديلعىلاعت هللا لص( هلة ىلع ) اوقفنأو
 ىأ(ة- اح دب رب هنأ اك)ة- ءرس رادحلات 2 م( ماقف)هعوقو لمقهودار أىذلا(كلذب سوده 5

 001 لت ةفاضالا هت است خنو هلة-> اح ديرب هن وهما ءىلاعت هلل ىلص م هارآ

 مهو لا ءلتسم_هرصاحو مهيلاراسمث(ةني دملال خد ىت>)اريثك اهنا بك هناقناسنإلل دهسا

 ناسحلاف 5 ملكت اهق ح ومها عطقف مهخصح لخاد

 ريط>بمهربوذلاب قي رح * ىو ىبءارسىلءناهو
 و م مهام اول_>وكلذ ىلءاولزتسف لد هالات اجام ك- اواوجرخام_لسو هلع ملاعت هللا ىل_صلاقف

 نيسجنةقاحلا نمولاومالا ٍلسوهيلعىل اعتهنلا ىلص مهممذخأو ربيختاو ةوريعب ةث 0 سىلعةعنمالا

 ةناحد أر يغدحالا هم مهسل وهبش اونلادص مكلذ ناك ةاقيس معد رأوةث فىالثوةضيب ؛نيس#تو اعرد

 لاومالا مهومساقاوناك ذاراصنالا نعم متن قملاعفر نب رحاهملانيب همست مئأمهر 2هقأ فذ 5 لهسو

 ءاقلاب ؛ اومهدوهيلانا ىذتقي ىلاعت هللا هجر ف خصملاو هرك ذامنا ليق نا منة دملاىلااورساهامرابدل او

 كلعلب ريج هذ خاف سو هيلعىلاعت هللا ىبص هيل عهوقلأ م منا مايك نشلملا نس ءاركذ دو هوقل 1و هيلعرج لا

 ١ ىقأنعثيدس لاى عمري قتلا لهأ رك ذو) لوالارو ٍيشملاو هيلا لوصولا : نءهعنمومالسااو ةالصلا

 نعيد ريسفتلا لهأىورو خسنلا ض»د ىف وىعملا د هبهوورىأ |ىلاسْااو ٍل مها وراك (ةرب ره
 هنافةفطاعلاو اولابثيدحلا ى_عموريسفتلا لهأ رك ذو جسنلا ضع فام ن س>ًامعودرب ره

 وهو ىعم ن عربخ هرب ره ىأ نع هلوة ثا ذه ىلعو ثيد- 4١ لهأ رك ذوىأرد_ةثلل حجاب

 باوج(اد-ىأر نالت هل ءولهجابأنا) وهو هلوعقمور ك ذنيبةضرت_ءمدل جاو أ |دعم

 سودد ىأ (هس:+ 3 * نال ناتج( قصت )ماتو مهد عوأم ىلعم ةفلحهنان هرمالردقم

 (هوملعا) مارح دجسملاب( سو هيلا مى ض يتلا صامل هنا ءاج لج ربا غلا هقنك 1

 عج رو( ىلوهنمب رقاملف] هللا زعأناهنمةناهاهسوديلهلااهح ودم( ل هاف )هب شي : رةهماعا ىأ

 0 هلا ارخوؤمبقعلاو فل لا عجارار أت. ىأ(هسيبقعوف_ءاصك ن) هنوك لاحد هدقمنع

 أرقم

را ىأ(هوملعا) ةالصلاب سلك ىأ(لسو هيلع ىلاعت هللا لص ىلا ىلصاملق) ى كدلا مهوناكمسقللةتطومالهللاو ىأف وذم
 ا

 . (ميبتعلعاصك انزارافى اب اه)ربداىأ(ىلوهنمبرقاملف)هتبقر ىل ءلجرلا عضو نمهني ذأدصقىلعىأ(لبتاف) لهجابأ
 هقل كافل 2 هةلشمملا انحاز
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 د رقىأ(هنمت ودا لاقف)هئاةةاوهعوجرسدسنعىأ(لئ-ف)هيلااهجوتم هيلعرو املا ههباظفتم ىأ( هد بايقثم)

 هيف) طةسأ ىأو اولارسكب ( ىو#هأ) 11 تبراةىأ(تدكارانءولم) ريغحوأداو ىأ( قدنخ ىلع) تعلطاىأ(تفرشأ)

 لاح ىهف هيبقعىل_ءاصك ناب راهىلو خسنلا ضءب قوهيقتيارتأ ع فدي نك هيدباذامىأ ( هيديبايقتم)
 اذهاك هّتبةاع فاك رش نءواريس نعىلو نميف لم هسا هيمةعىلع صكنو ةذدارتموأ: ل خادتم
 صك5:سوماقلاىو لوالا, ص: هناالاهناهْلا ب حاصو ىوهو 4 !بهذو ردانىفا لا نال مقهناالا

 مخل انعع وجرلاب ص اخو عفريخ نم ه.اعناكاسع عج ر هبقءىلءومجحاو هنع'اك* اك .:رمالا نع

 نوك مهولا نءىرهو 4 !ىفاه.ةمهلادوق:ىفو ىدمتن ار دانرُشلا فو هوأ «ةالطا ىف ىرهو ا مهوو

 ل ءلداله..ةعىللعصك:ناتئفلاتءارتاملغ هلوقو هغللا ف تبان يغرك ذامعاصوص# صوكتلا

 ةراعمالا لمت ريخ نءاعو> ر سدلر دب راعك.لا ةنواعم نعزاطيشلا عوج رناك ناوهنالهيف

 نعال لهجابأش د رقل أسى (لئسفإ لمت نآرقلاز اج عا ىفاضي[هيلعمالكلارعدقو ةيمكسبتلا
 ابي رقتءاطاىأ (تفرشأ هنمتوندال)مهلاديح (لاقفإهبسامو كلذكهعوجر نعىأ (كلذ
 ارمأ ىأ(امسيظءالوهت رصباوهيف) طقساو عقأى أ( ىوهأ تدك ارانءولمإ] مفح( قدنخ ىلعإل ىنم
 ةحذجا ىأ(ةحذحا قفخو) هك ال_هادارأ ىلا ل>ف!اكهرب_غنهورك ذامم ل ثمرألاميظءافو#

 ىتلا ةكئالاا ةد:+ ا ىهوابةناكىذلا(ضرالات '”المدق): ل ث هتاوصأ اهلاضعب اهضعب برضا
 كل مال_لاوةالصلاهيلعلا5) هاوقب هيلاراشأإك ملسو هيلع ىلاعت هللا لصورصنو هني ا تلسرأ

 تةرفو«::رم ىأ(اوضءاوضع) ةكمالملا( هتفطتخال)هدصتام عاقياله:مبرتىأ (اندولةكنالملا
 ( هللا لزنأ مث)ةادنلا هل صفامكاناباناب وحنلاتأر قك ار فماوزم ل. وأب لالا ىلع بو صئموهو :ءاضعأ
 ىلا ىنغتساهآرناىتطي!ناسنالان اذلك ) لاف كلذن اش ىف( لو هيل عىلاعت هللا ىلص ىلا ىلء)هيحو

 هلوقرك ذام بسا:.ومرخ [ىلا ىبصاذا ادمع ىسهنب ىذلا تار ىجرلا كب رىلان ا ىنعي (ةرولارخآ

 وبأن اسنالايدار لاف ب رمةاو دس او هعطنالااك ةينابزلا عدتسو# هاوةوهيصانلاباعفتلهمنيملنئلالك

 ماوهو ريسافما | نودهنماهأ نى خدني ىذلاف سم حد ىفةصقل اهذه لءقهدح زواحت هنايغطو لهح

 - ةءح4 ةبسءأيوةدحومو ماوةلمهملاءا<لا عّفي( ىد< انام ةعنبةسشنا) لئثالدلا ىف معن

 هم>> ىلع بلغاس هنكل ىجاح سارقل اوهدرقمىلادرب عملا ىلا ةبذا | ىفو سناك عجة بمكسك بحاح

 نمسج ا اولوقىلعه-ءلا سني هل ئهودرفملا ةنز ىلعهنالوأ ىراصن اك هيلا ةم_نلا زاحةمعكلا

 ىلاععلا ىدقنب رادلاد_.عنب ناهد ع نبى زعلادبع نبةحلط ىلأ نبا ن امثع نب ةسشوهو فو رعملا

 نينح مون لم قو حتفلا مون سأ ن 'الاىلاهدالوأ دب وهو اهحاتة مدل نمو ةبعكللامداخروهشملا

 صعد ىفاموةثو ر_عمه_ةجرثودوادونأو هد: مىفدجأو ىراخبلا هل رخأو نيسعنو عن ةنستامو

 ىلدهللالوسرمع(ةزج) كلذ لمة( ناكو) فورعمفئاطلا نمس رقداووهواهتو زغىف( نينح

 ةحاظىلأ نبة>لط ( هعو) ةحاط ىلأ نب ن امس( ءانأ لقد ة)ءادهش! ا ذيسو مل_وهيلعملاعت هللا

 هوخأءاوالا ل_حلةقاملفةرقكلاءاول لءاحو ةمدتكللا ث ءاة>! ناك ودحانامحل ه2 ناكور وهلا
 ءاوالاذ_أ املف بلاط ىلأن يىل_عة>اط ل_:ةىذلا ناريسلا ىف ىورلا نا لق هناالا لف نامشع
 فااذوهواضي أ ىلع ةيدشابأ ل :ةىذلان اهدب رحتىف ىهذلا لاهو لة ةفةزهياع لجن امثعموخأ

 (اميظءالوه ترصدأو
 لوبجاددشارمائأآ

 (ةحنجأ قفخو) عزفيو
 ةحنجابرضترص:أوىأ

 (ت'المدقإ اهكي رحتو
 ا .ترثك-اةدنحالاىأ

 اه_عيجىأ (صرال (

 مالسلاه_لعلاقث)

 كل:باحأىأ (كلت

 ىأ( ةكثالملا) ة> جالا
 ىبأىأ(اندول)دويطلاال

 ل 1 ي>ىن-مل هج

 هنذخأى أ( هدفطتخال)

 اوضع ةعرس ةكالا ا

 لك عقوناب ىأ (اوضع

 كإهدي ىف هنمءزح ووضع

 لزنأمث).-مهعجوأ
 ىلاءعت هللا ىلص ىبذلا ىلع
 اقحىأ (]الك مسوهيلع

 ناىغطيل ناسنالانا)

 مل ءنال+الىأ(هآر
 هن ر نع( ىنغتسا )ه-فقت

 (ىورب وةروكارخآىلا)
 ىو لو-هنا ةعمصد

 ثيدحاو ىوروة+سن

 نا) لئالدلا ف معن ىنال
 ناَدهْح قو (ةبيش

 نبا) ةبيشد فرعيالج ر

 حتفب ( ىجملا نام-ع

 ىلابو1«محاوءاحما
 بجاسلا ع جةبجحلا

 نم ناك هنافباوبلا ىنعم
 ةفرشملا ةيعكا|ةندس

 مل-_بوهيلع ىلاعت هللا لص ىنااىق <ىأ(هكردا) ىاجناهب حرصك طلغ ىهوماف مما عتفو ةمومضملا مهلا ى> نا ةخسن ىفو
 ثعءابلاىلا ةريشمةض رتعم هاج( هو ءابأ ل ةدقةزج ناكو) زاجلا نمفئاطلا برقبءاموأز اهنا ىذبرق,داووهو (نينح مون)
 ةيلهاملاهداعىف اكراثلا ذأ نمةيضقلا ىلع



 نابىأ( د نه)هيف ىعاقت :اب ىعوى أن مىميج مة ىأاهفد .ةذئز وف وةزمهوةثلثع «(ىرأ“ كردأمويلا) نام ةعىأ (لاقف)

 ءاتلارراثلا طءّض ىلا دم !لانادمارمىة لو همالسا رهظأ هلعلو حفلا موب لسأ هنا لاق ن ملوقدرب | ذهوهي أ نياهنافدزجلدب هل وأ

 عقر و هفاخ نم ) نامثعىأ (ءانأ)برحلان م مهم أم 1 ةاولعم ثاىأ(سانلا طل ةاام اف) ىف ردو فدعا وهو ه ةءقوقلا ةايمملا

 نم)ب ف ىأرسكمو هلوأ من( ظاوش)ى دلك [(ىلا عفتراه:متونداملف _"م لاق هلت ةدقى أ( هياعهيصيلهق ههيس

 ه:مأ رد_-ىأ(اب راه

 للهونلا فسح أول
 مل سقف أ علا عتدللا

 هتتحتىأ (ىناعدف
 ىردص ىلعمدي عضوق

 (ىلا للا صغبأوهو
 (اهعفراف) ةيااح ةلج

 وهوالاىن-ع) هديىأ
 (نداىل لاووىلا مهمحأ

 ودحتلا لانة

 داما تمد: لتقف
 0 !| ىأ (برضأ

 (ىسفنبهينأوقيس)
 هي توسع

 داما ع ممم هس أقو 6 ودع

 (ناح هل ولو) ىدقت

 كلت) اضرقىدلاوىأ
 ىأ(هءتعت والةءانأا

 ىأ( هن رود )+ لدقو ىلإ.

 1 ها يتلا ود

 ه-ةءاز واح لس وهيلع

 نال-_ءأوه ماعقادموأ ا

 ىرمعيلا تقلا ىلالت ريسلا

 نا ادع مز ا نم

 نبارسكوهو ةحاط أ
 1 لع كلا

 ءاوالا لجمت ىلعهل-5

 ةحاط ىلأ نبا نام

 عطقق هر هجم ءاعلمدل
 لجن 1217 3 تا اكسس ههه توت ع تاج عع يو عسل ن3 32 2

 .قىهذالبيذ#لاودي رحتلا قوه هرىأهرحساديوهرزتومىلا ىهتنا ئحهفد وود

 2022221122212 ا 2ث 2 2 ا 5آششلتببللالا تخل

 لازافهانأب رضايلعن |ساذلادهسنباةريسفو ىلا ناهربلا هلاقك ىلاعت هللا هر فنصملا هلاوا1
 أ فقل خد هلدزجو ىلع نملك هر ىأ» اهرحسأدن ىتد هدقوهفتكو هدب عاةفةزجهولعل هذ هتعذم
 ا عملا مالك ن يب ةافانمالف هبلس ىدتسا ىتح هلل علا بسن هتوةوهتع:ملازا املا اعناالا هلمو

 53 1ثي(ىراث كودا) ادب رك عم ا ب را

 اوجدزاولاتقلا ف( س 2 تامل ه4:ئه4ه) 6 0 سفن ها اًرحو 0 ناد اراف

 ه.صول هديب (هقي و عقرو اربال ع يع (هفلخ نمءانأ) موف 5 و« داع ىلاعت هلنا ىلص هللا لوسر و

 ةقاواتصلا لأ و متو هرب( ئقلابس راك نعل لوب وهراثدخايو وهل عم وهيرضوأ ىأ ( هيلع

 فدسلان ا هحّشرب وباذع طوس برم , ماع تصقملا هتهَنا لام دسلاك د ”الاببرذالرمع او ءأملا

 دعصوالء أ( ىلا ترا كاذتدصة ال ىأ(هن :متوداملع ب هش (لاو)ءدنرفو هدعول ااه

 4 طااخالوأ هان اخدال تبهوأ اتاطم سهلا ظاودشدلاو (راثز 9 بح ىأ( (ظاوش) كه :انمملا

 تهالانالدك ومنا ران ن 0 اوةواهر.سكو ةمجعملانب#ثلا مضد وهورخآ د :ه-طلات ” وأ هريس

 ةنحأو) قر نا نمافو خ( ايرأ مك. وةقرعاان ه)ه- ءامهراق (عرمسأ) راذلا نمالا وكمال

 يردص ىلءءدن عطوف)هتدجف(ىاعدف) هثع وجر لعىأ (م سوكم ءاعىلاعت هللا ىل_صدهنالو-رىف

 هللا ىل ص هزي أل و سر ىلع د ة> هلق وهنا ءاصادلو ا ىلا ىلا ض غب أوهو

 هللال د5 (ىلا د وهوالا) ىردصن ء.ديىأ (اهعفراخإ) هنعو هيبأ لق نم ميسا

 ملسوهياعىلاعتهللاىلصلوسرلا هنمكلذ ءا ملؤرفك || ارثاودق اهباقوهردص نءلازاوهمب دف هلع عن

 ىلص هدب سمةكرباصاخمةرب رسلا صا نها ليدس ىف( لئاقو) ىنموأودعلا نم( ندا ىل لاو هبحأ
 هيقأو) راعكلان مهتيقَل نم لك( يسب برخأ) هيد نع» ( هماسا ت مدة ) هل إاسو هي ا عىلاعت هللا

 تانئاقىبلا )ه ءاسلاث]' ”تيقاولو) هنعةعذأم ٍلسوهيلعىل ام“, هللا ىلص هإةباقو اهل ع+ ا ىأ( ىسقتي

 ناهل-:ةموعىفةغلابلل صخاغاو (هنود) خسنلا ضد ىقوه-:15فو قيس (هءتعقوال ىلآ) اي

 ناهددعز ري ى>ةءاك !ايلاز :دقهمدأ _ةةوهوهضغب سدس ناىل ةراشا الو ساس اا ازعأى> ىل

 نءىكو مح صدت نسا 0 7 2 ؛ هل دعب

 ىلاعت هللا ىل_ههّللالوسر للا مل نس: راسا ءاهناو همال_بانْثد> ل_ضفاذا ىلاصن اكو ةسش
 ا كلن سام |١ ظامحاا اهل ةىلعهءزع يمصتو هبلة ىفددزي [كلذناو هزهءها ركل ٍلسوةيلع

 ىلاعت هللا ىل_كهننالوسر ناوهنم-هامر 2 ه-ةمتودفءلغب ع 0010

 هسقن نمهيااحأ راص ىت>هبلةيامهللا بهذا ناطيشلان مهذعأمهالا ناقد 6 رز لد جسم ا

 بيشاب ىللاةفههج وة رلابح ىري_ةكد_لعتلخد_فءأبخل-» و ع_جراملفهيبأوهل-هأو
 دهشأ ات اةقور ك ذأ لا م ىمفن ىف هترمضا اس لكب ى: ”دحوك سئنبتدرآ امريج كب هللادا ارآىذلا

 و ا كلهللار_ةغلاهذ ىلرغغةباتلت مث هلال وتر كناوملاالا هلاالنأ
 27777 ا ل ع م مبا

 نع

 هس هب( و رعب ةلاضفنعو) ةحماسم عونةزجلاامهلتكة+سن ذى | هرك ذدحأ موبهابأ ل فايل ءنا ةحلط لأ نباةيين هجرت

 ىلل اور رحام ىلع ةراصعلا ىف ىهذلا هرك ذا1قفاوملاوهو واولاب ورع ضو ءريغصتلاب ريعةخسذ :ىفوىثيلل هللا حولملانب ءاىأ٠ اغلا

 نسال هأو رشد :دخلاو



 «-- هب بي دج يح سيجوجب مح 6.

 تانإهللالوشرداز هءاور و( ةلاض؛ لايهم ت ىندامل:تدبلا فول وهو حتشلا ماع لسو هيلعملاعت هللاىلهىبنلا لّتفتدرأ)
 لاةىأ (ىل ٌءْء_اوْك» ضف)ىلا» هللارك ذا تنك داز ةيادر ىفو( ئثالتاةكفغ:هثد#ت)اذاد هءاور فو ( تدك املا مذ
 مما  هءاورةونامالا ىيفوتبنارثغلاقامتساه.ارأوأك لاس رطخامل هللا رع

 و رمح هونأ و مالل وكم ةعماداضلانئ ءعواه «تنوءاقلا مضوةلاضغو ساتلا ويسب او عسانا

 ىلعرصتقاواه>ةةوةدد_كثملاواولا م. ك, حولا او عج صأ ريغصتلاو ىلا وما ا نبارب ةص ايري علاقو
 فوط, وهو كم عتق ىأ( عتفلا ماع ملسو هيلعىلاءتوللا ىلص ىنلال2ةتدرألاف) سواق !ىقىاثلا

 هيفردمءادنلا فرح ةزمهنوديداا ضفة فت ىؤوءادنالةزمحلا( ةلاضءألاتهنمتونداملقتدبلاب
 :لاةةلاضفتنأ٠ ,ريد_ة:فوذ < أدب مريخ ةلاضفو ماهفة-اللةزم لانو كت نا نك هلق
 هلا طف هنا هل مال ءاوأ هئادنإ ةباحاو اهردص ف جا: دامب حعتال هنوكو ىية> ماهءةسالاو لاقي دصت
 باقلايرا اع ةرابع سفنلاث ب دح ( ك هن ه ثدتت ذك املا منت لذ ) وال_ماك:ليتاك
 رطخام ىلهللارق_:نابىلاعدىأ(ىلرغذتافك حضف) ءتةنطا ءئءىلةبرط مل ىأ(ئشالتلق)
 نكسك) ماهوالا نمم_.اعمزعامولالضاا نمهيفامهللا سه ذل( ىرد_ص ىلع هدب مو ء)ىاقب

 هردص جا ثول سوه ماع ىلاعت هللا ل صلو سرلا سي ذكدثو ساو ولا نم همام هذونأهطاىأ ( ىلق
 (ه«ةمىلاس> أ -ث هللا قاءخام ىتح )هر عمد عثر ىأ(اهعفرام هللاوذ)هلاضفلاونسقلادرعب

 فواطا وه« سو هي عىلأعت هللا ىلص ىنلا ل” ةدارأ هنا سانلا ديس ناو ىد ١ نيا ةريسُ اك هئيدحو

 ثد#تأت ذك أر ات رربو ىلهأ ىلا تءج رغلا م ىلا عتهللاء جرف دس لاهرك ذامرك ذو حفلا ماع
 لوذأ تثبت اوال تلت ثيد# |ىلا لم تلاعتفاهلا

 مال--الاو هللا ك_ءلعىفأي « الشاقفشيد_لا ىلا ا هتااق
 مان_ىالا 5 مول تقلا 2 هلبعقو ادبس عع ترام 4

 مالطظالاههجو ىذغب كرشلاو 3 ادي ىح_ ا هللانءد تيأرو

 «-:طنمومريغىدانءافىفارهزلاوه سلوك لامني ى د نب ةر كنب ب هد نياوهاذهىميللاةااضفو
 ق>- ءانباءاوراممل_بوهيلع ىلاعت هللا ىبص هدنل هللا ة مص عىأ (كلذرو ه ثم نمو أطخأدةفاذه
 :.صاعوهو ىرعاعل !(لوفطلا نب ماعرب_ )ور عملا اد: سمن ئالدلا ىف ميعنوبأو دن-الب قويبلاو

 هللالوسر غرفال هناك لذو( مل سوهيلعىلاعت هللا لص ىبنلا ىلءادفونيحإاطيأرثكلا ىلعتامو
 دوفو هيلعتمدةاحاوةأ مالسالا فس انلا لدوى .:5تدلسأو كوست نم مل وهيل عىلاعت هللا ىلد
 لاقراع ناكو) ا هرب_عو س دق نيديرأ ١ ليفطلانيرماعمهئاسؤر نمةعد رأهيلعدفوثاحاوفأس ثلا

 اشبال هريس هص+خو(تنأ هير غاف) هن شط ىد ه.لأى أ(دهمهح وتلنءلغشأانأ)د:رالئأ(هل

 ام(أيشثل-هذ) ديرأر اع ربل ىأ(» ربلخ) + هرتأأس ل عقيل رظتنافكل ذي مهو هما لش |وهقادصأا ند

 ديرأماعماكىأ(هملكا ماف)هيهلب هل_سوهيلعىلاعتهللاىل_صدملكي ماعو هن شطبلا نم هيلعاةفتأ

 هللا لوسرب شطبلا نمه_هلع انقماام لع: ملكلام هلاةناي<ءلعاقم:اىذلارمالاؤ ىأ (كلذف)

 ىلاعت هّللاىلص ىبنلاب رذأ ىأ( هررضأن | تممهام هّنلاو هللاه) هيلإر ذة عاف ٍلسو هياعىلاعت هبا ىلص
 ىجلاعت هللا ىلص ىلا نمب ةىبنبالثاح لد +ىرأى' ( هندبو ىننب كندد والا) فيلا توعيلع

 هللارفغتسأل اق م ىمنا|كحضف

 ىئردص ىلع هدب عضو و)
 نامطاو ىأ(ىمب ة

 امهتلاو_:)ىبرةفر-عع

 ناسسعءدب ىأ (اهعفر

 ىلخام ىت>) ىرد_ص

 ىأ (كلذروهشم نمو
 هبا همصعخهرك ذا

 امىلع ه] ىلا: و هنأح مس

 قمبلاو ف >انباهأور
 َّى م«:وبأو لن #سالب

 أ |ادنم دم لكالزلا

 نب ماعربسسخ) ةوردع
 كلامنبا ىأ (ىلفطلا

 راع ىبدي-بىرماعلا
 لات اذك ة_.اهاحلا ىف

 ةياصتلادب رق ىقىبهذلا

 ةباذوأهنع ىورلاتو

 عجاو ىرقع<- اهركذ

 اماعزاىلءل قالا ل هأ
 هنذخأ دةوارقاك تام

 هد-غلوق. ناكو:د-غ

 ىباحلالاو ةيلولستسب

 جي قالهم هى

 ن-ه وحب ىراخبلا
 (ديرأو)هركذىذلا اظوالا

 حتفذ نوكسف حافب

 دوه( سقنبا)
 د_لوه_مالةعم رنا

 ارعاشدبرأناكوىناح
 هللا ىلص ىنلا ىلعا دؤوب" الا عا وصلا ل سريؤىلاعت هاوةلزنه.ةوىلاعتو هنادس ّيانارفاك هتةرحاؤةقعاصديا عشا ثعباضنأ

 ئأ(تنأهررضام)هعممالك-لابىأ(د هج نعل غذانأ)دبرالىأ( ءالاقماعزاكو) هل: ىلعنيقفةمكأ ( موهياعىلاعت
 تهز ءامىأ(تممها هللاو هالاف) كلان هوري_ص نع ةبناعملا ىأ ( كلذ يف هملك املف) هلافامىأ (أيش لعق رب لخ)هغلخ نم
 هنو ىبكتد حوالاهيرضأنا)



 ديرأو ماعدكو أ طوملا تن راع 5 ىقرعا|لارماعو هش بطأ غلاوديرأو هوم 1 الهم ق ا!او ىراكس : ماهقتساىلو الا ةزمحلا (كب رضافأ

 ةالصلا هما عىفأ هنيد قنالد يول ل يلي جواوعبا انو 20 هد و

 1 مو 15792 4 كي راق ممرام رق 1 1 لا نوكأ هلل اةقمالسلاو
 ارعاش ماعناكو كَ رضأ ف يك ىأ هلراك-# ١ (كيرضافأ) هبحأ دب رض برضول ثيل بوو 6 ىلع تنأوربولا لهأ ىلع

 هيلع ىافردملا لهآ

 احرخفمالااوةالصلا
 هلمصع نهد هدنعنم

 ة+ءب: قو( «اىلاعت

 ىلاعت هلهةهصعنمو

 نا)ٌش>اذأطخو هو
 ىأ (دوهيلا نهاريشك

 معابهرو مهرابحأ نم

 نك (ةتهعل او)

 ن عريس ع هنأ معرب

 هل سلا اوكا
 ةنهكللاىأ(هءاورذنا)
 برقي سانلا اوملعا

 هروهظ مهوةوخومر ول
 مال-عا راذنالا ناف
 ةودتعر) م وخش

 هوب وىأ سب رق

 7 نماصوص+ مل

 ة_هالعو ةهيسدحو كدسلا

 هيدا ةراماو هندالو
 مهو ريخأو ) هنداعسو

 هتياغي ىأ( مهب هتوطس
 ميدإ دم وشو مهيلع

 مهوثحىأ (مهوضحو)

 (هلةىلع) مهوضوجو
 هرصنر و-هظ لمة ىا

 ىأ(ىلاعت هللاهمصعف)
 ةركموو دع ةلكاديك نع

 فيفختب (غلبىتح)
 هيف متودجوىأماللا
 0: اب ىت> ةخسن ىفو(هرعأ :
 ماللا ديد شب هم[هنع

 نو كسد(بعرلابمردنكلذن ]رت بصنو

 ىنالاةو 1-_بافاوما ادة لانا مالساللاجاوذأب رعلاتءاحاملهل اولا ةهموق تاعالطما كرو

 "لإ للبص ى هنلا ىلعديرأ ءهراوو همدق مم سد ر 5نم ىو ه5 عد افأ ى ةعبرعلا عبث « ى>ىمنإال 2

 لاقهنالثالدلاىفو مهداليل نيءعجاراوج - رخفىلا ءن هللا هر ىفصملاهصقام ها لاقو ا لا عل

 هءيكوهوارار كلذ لاووهدحو هللا نموت ىت>اللاةقد#اب نلاعاسو جياعدلا دما لص ملل
 كاعتمتلا لص هتنالو سولاف ةذ هذذاو ره نا ةتمادءاوتال#رواليحتتلب اعاون' المالهزلاولاةةكلذ

 ناك5 ة لول_سنءةأرعاتديؤتافهق:ءفنوعا طوراصأعجر ام 5 ءارماع مب مك أم هللا ٍسوهيلع

 اوراوو ءأ ارقاك تاخد -. دي ا رك ةهد-غلوع»

 دقلو  ةدايعلاناوددعائ ل امفدي رأاب كاروامديرالاولاةثمهموقلهءادعأ عجرو وبارغا اهلج

 هلل_جهعمونيمونوأ مويبهذ- 0 رخمهل- 5 ىحليتلابهيمرافن" الار كل

 .ىلعمدقارماع ناامومعىلاعت هنا ىذرس ا هعنبانعو :ةماكارذ

 ر وعان اك هنااا سا. ذلال-جأ نمناكوهباكأ عمدج_ءللا وهو سوه.اعىلاعت هللا ىلصهرنالوسر

 هب ىلا ءتهللادربن الاء لسوء عىلاعت هللا ىلص هلال وسر هباورع+ أو هإا2نو راي سانلا لع
 نمرعالا ىلل هل اقف مهيلعام كيا عونءمل- ا سانا ىلامد <ئايلاقو ما ةفدد ويا ري

 اع كلها مح ”ةرحأ ةقع 88 امه اصاخ

 م> ىأردملا ىلع تنأورب ولا ىلع ىنا علاق ءاشث ثيحهل_«<هتوهااىلاسل كاذ لاو كد 3

 ىلسمل وألاق هللا ل دس كب راغلال 1 لا ةنع[كل ل عجالاتىل لمت لاقاللاةندملا ك-وةيدابلا

 ناهال+اذا دبرأ ىصورتاعناكوهعم ل وهيل عىلاهتهنلا ىلص مفك ملك أ مم ةةمودلال د 4 |ةنعأ

 هذ_هرخأ هود وىلعة- صقلا تدوروهتمكر قتناك ةدغلاناىوروهقيس هيرضن وهفاخ نمرودب

 ىلصدفلخراددب رأنا أرك ذرتعتلا ق ىنطر ةااوىوغملان اريغريسفتلا تتكوريسا | ىفايك اهل دم

 وهوهتك-اهاؤةقعاصهيلعتعقوف :تةشاعامويزفك |م هللا لاةفهقمس طرغاو وه_لعىلاعت هيلا

 نءاهنالاقىلاعت و اا وةحمر قيد رأ ناي مقتل عدسه رباع لبق تامهن | ى ضم

 بصيق قعاودلا لسريوىلاعت هلوقلزندرأ ىقوىلعالا» ءدجةعيبر نالمهونأكا مدا ؛ةاقانمالو رسمق

 ىرماعلا كلام نت لم عطلان ماعى ههذللدب رجتلا قورماك ار ؟اكتامارعاعنا ىلءاو ءجاو ءاش 1 نقاب

 ن#و) رظنهيؤو ىملكلا ناهربلا هل ةنوىرفت -1اهرك ذاك ةماماونأهنعىور ةياهاجلا ىفرماع ىن دامس

 تاءيغملا نعرب_ت<ك ى ءذلاوعو نءاكعج(ةنهكلاودوويلان ءاربثك نا) هللا" هللاهظظفح ىأ( هتمدع

 اوملعاواورمخأ ىأ(ه.اورذن )فار ءىتاثلا ىمس رةتسارد رعب هقرعب وأهاقلةي اعلم ةتسملا ىف عقيامو

 هنوطسن مهوربخأو ) ملة رشلا هناذاو دين أ ( سن رقل هونيعو)هعوقو لبق فول مالعا اذ: الاو

 هنم اوملس ىد كلذ ىلءمهوضرعو مهوةحىأ(هلذف ىلع هوضحو)م 4م :ومهوزعب د كو :اىأ 0

 "الا مد :رغعمهرهظأ بنك سوك 'ع هللا ىلص هنأ عمم هديك نءهعنموهظفح ناب( لجو زعهللا هةوصوق

 هللا نا نايدالا عيج ىلع هن. درهظأو هرصذ ناب (همأهيف) هلهظفحوهقطاب ىلاعت هيا (عاب ىح)

 اناكمىهتنماودمالا ىصقأىلاع ابن الاوهبغارلا لاو عواب ءلا نمةغفخا مالا قب عا ؛وهرعأ غلاب ىلاعت

 امهثنايصو لهو هيلع هّررا لص هلهللا ةمصعىأ (كلذنمو) ىرتناةردس هاارومالا نمامأوأ انامز وأ

 )ر يشهريسم) هعمشي ل نموهثادعأبولق ىفهنمفولاءأةلابىأ( بءعرلاهرصن) وهو ناخيثلاهاور
 ( ملسوهياعىلاعت هللاىلصلافأك)اموب نيثالث ف ىأر هش ىفهتفاسم عطقبام للة أهنعد بعب ناكم ف ىأ

 ىأ

ص لاك ) هل بن اح لكن هىأ (رهشهريسم)ءثادعأ باق ىف فول. ىأم 25 قنعلا
 ناخيشلاءاوراك ىأ(ل_سوهيلعملاعت هللا ل



 راف

 ةررهىلأن عدجأ د: هىفو نيح يحصلا ىفوهو مدة:اك ع يحصلا ثد دحلاىؤ اظذالااذهبتساثهناىأ

 تعراابترصنو هماكلا عما ود تمد إ_سوه يل عيل اعت هللا ىلص هلال وسر لااةهنأ هنعىل اعتهللا ىضر

 نيبوهفب نك هنالرهكاهديبقتو هدحوناكو لول -:هيلعىلاعتهللاىلص هن: صوصخوهو ليت
 هدعب نم ةتمالُك اذ نا لاَمىاعتهّللا هجر رجح ا ناف هلنق مرات عام هصيضخوهتمرثك [هئازل
 رهظاان ههمْزلد ءامةبانك بعزلا 0 ارهش ىتمأ ىدن نع سد تعرلا دج دسم ىقناهديؤن واضنأ

 ةداعال را الار ىأ ( هنا > عمن هو سو هيلع ىل اعت هللا ىلص ه.ىل اعت هنا هم رك امم ء(لصفقإلم

 دارملا نال ثدنأللوأ ةمالعءا ةغلاملل :زحعملاءانواهلثع ناتيالاو اهتضراعم نعواهنعهريغزحعىتلا
 هدوضد رمةل اره نماهرع_غىلعت :رهاظا وأ ة غل لاى(: رهاسبلا) ةزجعم لاء[ دل اوأ ةمالعلاوهنكالا

 عنج (فراعملاو مؤاغلان ءهلهللإ هعجاع) ةحرصمةراعم ..اوأ خي ب4 شو هواهافخأ ىدبكاوكلا

 صوصخ#» -امهتدب قري ,دقو ىهءةفر ءملاوملع ءلاوبسأ :مرعيغمرب دق ”ىلع هنالل مت م فو رعمالهفرعم

 وكل ولو ه. :ام نمو هلم هت مدقت هيف مالك ىلع هجهقمدامع وأ هيئرحار ومالاىفاثلا

 2 لاا م لشم ا نما دكو هس نمهزو» اشوف لف (هىهص*+و) رهظأ لوالاو ةيضيعبت

 مهراعأرصق عمممالا نمةمال ز كل ىذلا ف وندتلاو فيلأتلا ةرثك و إعلان نء ملا نممهربغل
 ىثاوح ىف رصف مالك لدالاا ا هيلعر وصعملاو روصقملا لع ل_+درءاملاو مهنادنأ فعضو

 د ةةيا طوع .+ىلع)ا-1نايبوهو ملعلاو فوذولاىأ (عالطالا ن نم) انه هرال ةجاحاللوطملا

 ةساضملا هما ودق ةرعمنيدلا اص مو شاعملا مأ هءحاصنامأ :رإا# حلاصءوعالطالابقلعتم (نبدلاو

 مل_سو هيل عىلا عت هللا ىل_صورايتخاىق رديةصتا هك اص ىلع هعالطا ىأ اذه ؤانبالو نب رادلا ىف مه

 بعبارات رامه.ىلوالا ناكوءادغلا

 أ من لاقف ماعلا كلذ رمش مل !ارمبأت نمس انلا لو هيلءهللا ب_دهعنماذكو كلذ

 ةرهاظلاب انتو كاب الزج اشم اغبامامءراوطأو تالاح هل ناك ..ةامك هنالاما ىنمك اند

 نمو) «(لصف)«
 ىأ (ةرهابلا هنازجعم

 هعجام) ةرهاظلا هتانآ
 َّىأ (فراعملا ,مهأهلنأ

 ىأ( مولعلاو ١ 5 حلا

 هينظلاتاكردملاوةءاكلا

 رارسالا [ ةدنيقتلاو
 را اونالا و ةدهطانلا

 ىأ(هص_خو)هب رهاظلا
 عالاطالا ن مز هيهصخخامو

 0 ميج ىلع

 ءام ىأ (ندلاو
 هنود :دلارومالاحالصا

 هنابلك ث:-اوهب ورخالاوأ| ت

 مسوءملعملاعتهللاىلص ©

 نودقلي راصنالا د>و

 هوممك رتوالاةؤلخنلا

 وأ اينعرتوم هوك رند

 نالاقك اصيخحرخأ

 بيحأو مايندرب ايلعأ

 ايحوالهنمانا ناكاماءنابألا د وءأنإل
 د#ىديس خ.شلالاقو

 مهلمحهنأدارأ ىموخسلاو هللا ىذررع لعو هي ولأ اكدا وحلا نعهرظن عط ةوهللاب زءلل هج وتلا و هللرعالا ضد وقت ىلع هرظنر صقل

 لدق :أك هناك ثمر ون ن موهنم سدة مهنع ى اعت

 هناا نمههنالهلعنم 0 هلامو ب احسلاهرط رحجلاك

 ايندلارومأ ىقنوئظب دقءابن الاومز نود دنا ىلع لذ ؤهرمأ ّى 2 اعلن ىلص هنأ نمل قامو

 سو هبل عىل اعت هللأ ىل هم 3 ”هللا لع ءاناكاءاهنا لءتو يد سل هفالخ ىلع مالا امدرخ" الا نعةدرحملا

 ل-ءادلابك او قددجو ايكهنالاقي 22 ناكئرعالا ىدولواعم .:ماعرش نوكد ىت-رعمالا نيو: دهاشلاب

 دئاوعلا قرن ىلع مهلمحت نا !بوهيلعىلاعت هّلاىيصدار ىمونلالاقو رظنهيفونوكلا,هنعىوقأ

 رثك اف نيدساوريصب واولشتع نان مهلاريخ ناك او ريصولو اورم هد لو اوم ثةعلذ لكوتلا ىلعادامتعا كلذ ف
 اشاد تت أيكنو هلم 1نسحلا ةءاغىفو هول. ةهريغو كاذب مهن« لأ هنال كلذاو ةكمول فول
 هنا ىلع مدامعل و هلىلاعت هللا اه عرش * ىتلا ( هعئارثر ومان) مل !سوهيلعمللا ىلص(هتف رموز

 ن رادلاةداعل لصومى ل شوا تلت حالادرووةكوا مو راملصالا هوم رش عج

 سقم لا لصالا انعم ةيمورلا نمةب رعمةظفل ىهدنونانعج (هنب دينا اوةو)ةرهاظامهب ةمسانملاو

 جانت لوصحلا له _تىرغ_صل ىريك اهلعاهتايث رح ماكحأ اهنمججر خس ةيلك ةيضقل لق: مث هيلع

 كلذ عفانم نيدلا واين دلااصءدارملاواموهغمارباغت ناو ىن-عئةللاونيدلاو هإ-عىفر رقث[كبولطملا

 ءمحنمل هلا هل صحاذاهنا نمليةافاشناوقوةع رشلارومالهطبضريغوهو هدئاوثوهمكحو

 كلذىؤدئاوعلا قرح ىلع

 انهامو لكوتل اتانىلا

 م1 لاقف اولثتياخكل

 اوما
 نيثذسوأ ةنس اولد و

 ةدنهطا دهر اوفكتل
 نمهاغؤوهو ىسمتنا

 (هكفر ءموزةفاطالا

 آم ىل_ءاقفطع مذرلاب

 فطملامزح بر. قالو

 رومابإ عال طالا ىل_ع

 هماكحأ ىأ (هعئارش

 تادابعلاب#ةلعتملا

 نيسناوقو) تالماغملاو

 ماندي فرعأ |(

 ةيئزحلا عو رغلا اه ةجردنملا ةولكلا دعاوقلا نم ىأ ( هنيد



 مهداهز ومهدابع قد-قمهدأ أ رعابةقلعملا ىأ (هثمألا هم و مهذاممو ىتاخلا شاءمحال هني ةعماملا ىأ (هدابغ ةسايسو)

 نمىأ (لسرلاوءايدنالا صصتو)مه"امىف كالهوةاحن نهم ىرحامو مهلاوحأ نمىأ ( هل.قممالا ىف ناك) ا؟هتفرعمو ىأ (امو)
 (مدآندلن م)ةيلاخلا ةنهزالا ف ىأ(ةيذاسلان و رقلاو) ربكم ةرجقلاو :رفكلا نم ىأ(ةربابحلاو) ىلا نيدملا قالا ةأعد
 نوذاانوكسو لادلا مذ

 هللا لصولاعلا ديس مئاخلا
 اظوح 9 / وام

 انك ميت وا منارخ
 ىو رفهباةىفهللاهفذق
 ىوو)هيرزنع4سلق
 ندعلا نوار (ميفربع
 مهتريس عاون' ةطاحاوىأ
 عم مهتقي رط فانصأو
 مم ما هس دادتا

 ركذوىأ(مهئانأدرسو)

 مان ٌأ ولاعب امه راح

 هعئاقوىأ (م-ميفدللا

 كالفانم مهيق ةنئاكاا

 تاق-صو) ةاجنلاو
 مهاضافأ ىأ (مهناسيعأ

 تالت اكل ماذكا

 مب دارملانارهظالاو
 نموا نمةنيع :ةعاج

 داو نيئرقلا ىذك

 نيرفاكلا نمونامقلو
 ناماهو زوراقو نوعرقك

 عج(م ةثارافالتخاو)

 ةدابعل مهئاوهأ نءيئأر
 نائوالا مهاربا موق

 لجعاا ىدوم موسقو
 مناقل ىراصنلا لوقو

 هايحلاو لعلا نم ةثالثلا
 مهريمعتو سدلةلاسورو

 نبالاو الو بالاابع
 مضد (مهددع 45 رعملا و)

هلةاهفالتخا ىلع ىأ(مهراسعأو)ةلجايندلا فوموتكم مايأ ىأةدم عج ملا
 

 نهزىأ(هنمز ىلا)مدآن مزءادّدبا نهىأ نمز نمىورب ونون ارسك و لادلا زوكس 8 مس

 ا م07 100+ ك7 ا 101119710 717177717 5 77 ا 0 ا ا... 1 7 127 تت تت تا

 همكر عهو هلوةعقوماف لوالاريغفاملا نوكمذ لقريش هبصخا_م صخد_ةؤئدلاواء'دلا حاصم

 ةسايسو) هانررقام لعب أك هيقودئافال طرخدسافملاءردو حلا ملاسا ىلع ةيذمم نسدلاةلجنالءرخ ىلا

 ردداذاهسوسهساس نمىلرع اظفلةسامسل او هللرعمْضل افهللادابع نم ةماعلا طمضب ماسيقل اىأ(هدابع

 لمح امروءاهةفلادنعرخآ ىعماهفوأطخأدقفنيناوقةثالث موسم ررعمهنا لاق نموهرعأ

 اهتيهنواهترمأ اذاة_بايسةسمعرلا سرد_طماهمنا سوءاقلاىفو انهلذ عددالو عرشا|ةلباقم
 مهر ومآ نعلاؤ للك مد_ةتامريغ داراانارهالاو:وع دلاةمأوةباحالاةمأدارملا (هنمأ عاصمو)

 عتوامم(هلبقممالا ف ناكام)ةفرعم(و) موبهقطل نم كلذريغو مهثارقىلاناسحالاو مهن وردءاضتو

 اهملعيالىتلا مقنلاو عنلا نمم4 ىرحامو ضعبلمهضعد ةغلاخش أ( ىنالتخالا نم ) موندب ىرح وم

 دالبلل لرب 1و ةيمآ ةماىأشن ىأ لسو هيلع عي هللا ىلدوهو م «ئاماعون اثكلا لهآ نمل اعل | الأ

 ءايدنالا صصقو) رب رقت نسحأ هر رقون ايي نسحأ هتيبام ةيلاخلاممال اياقبرشاعنلو ةقفأا

 وأةصقعج ف اةلارسسكب صصةور وهءام_ْدب قرغلاو صاخلا ىلع ماعلا فطعنم (ىلل#س رلاو
 ةقصرابحلا بغارلا لاةربك:ىاوهورامج عج( ةرباب او ) هاكحاذا| همودصقب هدقر دصماهحتعي

 ىلاعت ءاوةك مذلا قي رطىلءالا لا ةبالواهة: تال ىلاعتلا نم ةلزم .ءاعداب هص نري ىذلا نا نالا

 منامزلا زصأو هنامزرادةمونرقلا ىنحم مدق: دقو ممالا نملة( ةيضاملا نو راو ةءاغكلا هيفام
 نما داري ناو كل ىلع قلظي هنالدحأ اهتم قبو تكل ه ىتنا ممالادارب نازو < لل .ة هل هأ ىلءقلطأ
 د_دعىءمنمني رقوهو دق ةغا ىف برعمو ىن.منامزفرظندل( ه :مزىلامدآن دل ن م)هسفأ

 وأرةءلو(ممتكو .هءئارش ظفحو) هتمأ هيريخأو كلذ, هملع ا اىأةاحتلاهكذ قرفاممسد و

 وأ هيرب رغناسنالا ةلاح ىهورسسكلاب ةريس عج رعسأ اوعملاو ظة4ا ىعولا ( مهريسىعو وزب تكي

 ىاىلوال ااهتلاحىلا ىأ ىلوالا ا هتري_ىاهديع:سىلا عت هللا لاق ةحيمق ةريسو ة م س> ةرهس ل ايديكم

 ان_حافوسسانللمهرابخأ قوسىأ( مهئابنأدرسو) هيلعاوناكامومهلا >ال هنهذ قدعج وهظفح

 || قلطت مايالاو مثلا اهردق ىتل امهعئاتو ىأ (مومغمتلامايأو )اهج_فو عردلا تاقلحدرممك امظ”ن
 هل4_دجوالوهمعت دارملا ل يقوةيفرع ةةيقحراصرو وثم ىنعموهو برعلا ماي اكبدرحلا و مئاتولا ىلع

 مهياعءايسنالا ركذ نمءارسالا ف عقوأك مهتاوذدارملا ل يةومهئاسؤر ومهرابك ىأ(مجايعأتاغصو)

 هقرعملاو) اهودو مهدئاقعىأىأر عج(مهئارآفالت+او)مهتاوذ تافصو مال كاوةالسهلا

 م-هئاسنأومك وامو مهكلمةدموةمأ لك ةدمتناك ؟ىأ نزلا نمراد_ةمىهوةدم عج( مهددمب

 | تل! الودودو همك عج(حو) ةاه4 |ةدمىهو اهحفو يعل أمذب رععج(مهراعأو)

 ةمكحال عملا» ريغل عصانلا ةمك< [ملاءلاوهو مكح عج( موثاكح) ةظعوم ىأ ةحيصنال نمضتملا
 | هناه رب ؤهتد> ركذ ىأ )م ةرفكلا نمةمأ لك ةجاحمو) مهريغو برعلاو س .رفلا ءاكحكم رص ع . . : .- سه ٠ . 1 ١

 امو
 (ةمأ لك ةجاحمو) مهئاك>فانصأ نعةمك-لا عاونأ ن مردصاعةفرعملاو ىف اكلا حّتذوءا ا رسكب (مهئاكح كخو): رثكو

رضمىلءاحةردقالو ةعفنماه سل ناي مان_دالا لاطداكةوعدلا ىف ءمساني اع ىأ (ةرغكلانم) م-ثبلاغمو م متاداحم ىأ
 ة

 ةيزحلا هلاولذي واوبافةلهابملا ىلا مهاعدق هنن نبا ىسعنامهأ اوعدؤنا ردى :رادن همجاحكو



 رخ"الارهظا امهدحًارهظ ل ءعامههوجو نيب فلا ةءاد ل ءنالمحيوام وهو جوقو:ىأ ةبيجنلاو ميدجتلاهتيوقعانصح مهنه ىنزنمنا مهاو ءدؤ دوي ةضرا؟ ( م,متكىفاع) لي نالاوةاروثلاامهونيباتكلا لهأ ن مى (نيباذكل| نم ةقرق لكه نضر مو)
 مبتكر ا مءاب باتكلا ل_هأهمال_ءاوىأ(اهرا رمسايمهمالعاو)راجنلا نيكلام ني منغ ىنب ىفهد جسم ناد: عاج رق امج لاو هيلع ىلاعت هللا لص رعاف محرلا «ءاعن اند ثنذا مهرم- لاق ىف نم ىلء:اروتلاق نودحتام هللا دشنأ مل-وهيلعىلاعتهلل ىلص لات
 هانعموأ ءانماهقب رعوأهق. كب و مع ةةاَدْحَضا وكذب ىأ(هدريغو) ل حال وةاروتلا قلو هنياعجلاغت هللا ىلص 2 (كلذ نمهومتك ابل مهاباءمالعاو ىأ (مهرابخأو) ومولع خف ىفو مهرابخأ تايقخت ىأ( مهعولع تام #عو))

 امرهاذغلاو م_4هتاهاممو نارك ىراصنل هتجاحك ءرم هل فن هت اه دارملا ل .ةوءريغهي جاحامو | عم أ (ةاوستسالا لا اا ا
 دارملاو بامكلا لهأىأ(نييباتكلا نم)ةفئاطو(ةقرق لك ):> روهدغلا 2 ىأ ( هتضراءمو) ان هذق
 اهتدامىال“ثاواترثك مهمالعاو) ريثك ىرعملا رابعا عملا نالوامهريغ فام ىلغا لا هم ثال اهعجو هدرا ىاعتم/ مهمتك ف -هىأ(برعلاتاغل امي)ةبسنلاءابب ىلاتك عمج وهو. تشن لو ماكحالا نمضتت لف تلاوروبزل نال - سالو تاروت
 رد_ه.ةزءها ركب( م_هرابخأواهمولعت ايخو) اهل ءاوعاطيمل ىتا اهانءمىءاودىأ(اهراريسابا
 هءاعىلاعت هللاىلص هتف دك هو فخأ ىأ (هومتك اعلا مم مهعاع ىنخام ىأاه>:ةزو< و رعاشلل فاضم
 ريدغب هلي وأ وهظفل فد رحب( هوريغو) «ءمامو مالعالا ( كلذ زم)ةروهشملا نازل مجر ةصقوجل و
 هنمضتل لصفلال وأق بالا عمجب واعتمنمضتلاو ظذملاولامت شالا ىأ (ءاوتحالا ىلا)هأنع#
 اعىل «: هللا ىل د هناف( اهزاد أ ١ ىناعمو) ةروهثممهمكحو بر علا ءاككحو كلذ, ة-فورعمبر#لا ناف عئاصنلا ىقاهماك عماوجأ] ىأ(اهمكحو).درو؛ هبرضمهبش مالكو هول معج(اهناشم أ مدت تفل موةلك طا بو هيلعىلا _هتدللا لص ناك ادارقاوابيكرت(اهتحاصق ب ورضب ةطاحالاو )ةةرهنملا ةفئاطلا قو ة-فرفع-ج(اهقرف ظافلاسي رغو)ههوةري_غنما وعيج(برعلاتاغأ ىلع) عم ىنءعىلاوأ مد ىنعم

 لايت تتار علاللا
 ىلع) هئاني ىقههوملع

 ىف اتثيدو البو
 ايتالواداتم نمابتذأت

 (اهةرث طاقلأ سيرغو)
 8 رلاع_ةةوءافلا مسكي

 ىلاعم بلا بغل

 ىقِب رسعلا ئاودط

 اهرداوتو اسهذاوش
 0 لامتالهت طاع قاعتموأ ليقاملدب وأردقع قلعت ءهدعباموانهرو رغاورا4او تمد## ىتامىلاوهنودمدهروهعأ] ىفراك [ال رف ل هب وبتلالاةءالاو وهيل عىلاعتهللا بص ا وعدت ال ؛هاوذهو هلق نم ةردادلاثمأ ةمدقا لا لاثمالا ا تان الو (ة>يهملا لاثمالا برمدة#فرعملاىلا) ةعماحهدرفموداريرسداونآرقلا هيدارب قولا طاملأؤ ا اهتادرفمف اهتءاصخ ةريثكلا فاعل ةعمامجلا ةغيابلاةنلا ظافلالا ىأ(ب علا ماللك حماوح) قطن, ايا هللا صو دخت ىأأ | عاوناب ىأ(اهتحاصف (صيصختلاو)امبماكتي وةنوزوماهد ثني ناوا فرعي نأك مسف هد : بورضتهطاخحالاو مآل 000 :

 ىأ(اهلاثمأو) انوا اه: قورهاظا اى (ةددبلا عل او) اشكل | ىذه ةةحاك سو هناك لو ةعملا ل عج اهحاضباو قير رجعلا / الا نماريثك ةرداصا ناو هغاصو هعبطافا جامو ىأ (اهمانال 3 الاب رض نمهيرض ناو ل اريسفت مدقت داقزرة رش نماومءاوةزراملك ىلاعت هلوة ىف هور رقاكهوجولا اظةلاو)اتارواسحم ىف هذ_ه ىلءالارثك اذدحاو ندم فرح ىدءتبالدحاولا ماعلا نال ماللا ىنععاويفىلاو هدية لا
 يكب لا لك_ثالا ىت-عم لصأو ضماغربغناكناو سد:!!امهراهظا ىأ(لكدل نتا د) هاوق»موغتلاب 2-22--- ىفاثلاو لاثمالا ب رض ىاءمملوالارااوه_حاضإ هس رةئوو ذاملربع:_اؤ صفح لا ناكل 0 رض ىت-!ااهتاملك لصالا ىفوهو ىيقدلا ىلا ىنءملا ىأ( ضماغلل يوما ب رةثل)ةغيطل ناعموةعبدب روهالةر هذال

 لزناملانم م ملسو هيلع ىلاعت هبا ىلص هنوكل ( كسل نمي دتلاو ) ل هاجم ا ىلا ةميسنلاب ىنلا ىل(ضماغلل يهفنلا بيرقتل ةندبب م-حلاو) ةحيرمصلا تادارملا لا ةريشملاةعيدبلاتاماكلا نم ىأ ( ةحيمعلا لاثمالا ب ضب عملا ىلا ةمضتمىأ (ةفرعملاىل -ةؤ ن يملك ىلع لك لمتش امامي دحنيعب رأت عجدتوةريثك !ميئاعمو ةريسابمت ابمام ىأ (اهملك عماوت م صيصختلا ر)افاثمأو 07 دوزتنمرابخالاكيتاءو « الهاح ذك اممايالا ل ىدبت - هلوقوتمداثناكو لازةلاعالمعنلكو م« لطابهتاالخام ىءلكالا ديبلةماك رعاشاااهلاوةملك قدص[ ع سوهيلع ىلاعت هللا ىل_ص هلوةك (اهراعشأ ىناعمو)امئاهرب نااعاواهتابب ناش ىفةفاطالا عماهتا! ىفةد راولاتا.ك.لاو ىأ (اهملكخوإ) برخ#ارودتى جل 2ث|ىأس دطولا ىج ال_ااونالصلا هيلع ءاوق هنموادوغو ح4 6 ده ١



 هي : ىنوانيلالسرأاميف ىأ (هيف ضان 2 ال ىذلا )عر ةااولدألا قير ط نهانأ عرش امىأ(عرشلادعاوةديهم) عمد( ىلا

 (لذاذتالو)ا:.دل :دعاوةقؤىأ اهي

 داع :ءنمناكولوملاعت

 ه5 اود_-ولهشلارع-غ

 عم) ارب 21

 ىأ(ه-تءيرشل ل

 لاعقالا مراك.1ةئمضملا

 (قالخالا نسا ىلع)

 دماعو) مي را

 ةثرو-_لاىأ(تادتالا

 هميعح ق لاودالا عمال

 ن_سحتسم ىذ لكو)
 نيبمىأداصلاب(ل هقم

 هع قونيسعمو

 3 لضفمىأ ةمدعلاب

 مارملااذهملارعشي 6

 د !اومالصلا هم .اعهلوق

 قالدخالا مراكم معالشم مع

 0 (هتمرك» 0(

 ىأ(دحامإو هولو هعرم 7

 (ملس هىلهعود )هنكل رثاح

 (ايش)عوتعبطوأىأ
 ةهجنمالا)الصأ ىأ

 مدعوهو (نالذلا
 هرك-:.ةنافرعلاق.ةوث
 ىلع ل, ناهرعااريغ نم

 ق.يرطوناودءلا ةهج
 دحاح لك لب ؛)ناد فطلا

 ردا لا )هل

 اداةيلهالانمرك اكو)

 ه--يلاو_عدبام عمس

 ر-هظاميق ىأ(هب وص

 نودهن_سحتساو) هندل
 (هيلعناه ريةماقابلط

 1 ند وشل اك ىأ

 !اط أو لهجىنأو هريغملا

 هنيطوم هطسىأ(د دءهعىلا ل تا دامو هانا و داكن نعي 3 رجم مرجع هيوك 0

 اود>ول هلئار ءددءعت قمن اكولو هماك الدم اكحأو ا 2ص سس ا ”الئذلا )هللا

 ءانثأ كنزا دال هناىلعةلمتشم عرشلا دعاوق نابةريسق نمواضءدهضعد ل نر 2 اناايك ا

 هلبالاة أك اري_سالوا ريدك الىأ(ان .طعلرلا ًااميق) ضراعتالوىأ معد

 سس كالا

 ندم ىحوبوءاحىذلا ىدوحن 4 1 آ| أ اود أو ءاباض ةوهسأس أىأ |(عرشلادعاو ة) تامدةمنايب وهلإ

 3 ةرمدن ةلرتودو نالخ- ا نم لعءاقت مالو نيت لاذ ذدوعأ <(ل اذاذتالو ولا را اذا مدح !هيك

 ةيسانةمه_ماكحاومدب وب واضعي هضعدد_ضعب ؛ عرمشلا نال هب ل 2 ار رع

 ناب رح ف ل- تالا ءلاو كلوا لاول املاو عيضولاو عد ةرلاع اس مرسل اللا اظاذا

 اممضاو(ه-5 هم د رش لامتشا عم) هد عب 5 : رحمك ريغ صن قرقرع- ع نمهياع هءاكحأ

 قدرودلا ةواهم ىلحتلا ىلع سانل|ثح>و سا :الاهغا ىكعىأ(قال الا نسا ىلع ء)اهئاومحاو

 لمعي ىلا“ ناوايعيمطوامس كم هنمناو قالا ىعم ملعب دةوى الوخالا مراككم مك 2 الت شع ثءدحلا

 ((بادأ الادماعو) دق. لكلذالولواهدضد رمالاوهيدرلا قالخالا نع ءىبنلا عرشلا فدر واذلو رميغتلا

 كم | ١ دفا وانا ةاساعموهو نرتقي بدأ عرجتدمل اباد الا وهلعقدمكاموهو هد مج

 ها :.دألل-بوهيلعىلاعت هللا ىلصلاق

 ف ا لكل 21لعقلاولوان :1| نحو ف رظاابسوماةلا فيدالارسسفوةدومحملا ||| ؟؛

 داضلابلوعفملا م ءا(ةنرب لضفم) فالخالان ساد ىلعءقوطعمرورعوهو ةمءاس !اعابطلا بابرأ

 0 131مل مرآ ةيمل) اليصقن سان ا هلصةوأ ريغ ىلءلضفءوأ هلافاك هاف ادام او ةمعتلا

 كرشلاىلاداحلا ناب رضدالالا - غارل لاق ىلا نعل -ءاان ص ف: لما ةغاهانعمو قد دنز قا نع
 وذ) هته ر 0 3 0 لوالاق بأ ا اهناو 2

 باد الاىأ5فوضوال ةفصلا ةفاضانموهو ىددأتن

 ا 0 ب واندع علم هلا ا

 ب رضاؤهرك ذاع 0 هاله 00 مالا هركسشالىءمالكللا ع
 همدقامعرك ذا ىأ( هل رك دمك أ(دحاح لك ل؛) )لاف 6-0 ب اندراك- :الايلاطب اوزاملاق اةماابارعضا

 (هيلا) الام توهماعلا عن هللا ىلص ( وعدن أم ع هساذاهنألا هاه ىأ (ةيلهاحمان ماهنع احامب (ر ءاكو)

 0 ةرباك مهراك:!نال هب فرعا 5 اوصهنأدقثعا ىأ(هيوص )ني ءملا قا ند

 (هياع) خو ( ناهرب ةماقا بط نود) < فرتءاوه كراع ولا (مندنعلا :ىاو)ةهد ةمسملا عابطلاو

 00 بك ىقركذامم ريغو لوس لأن اهّنناد عك م ىلع رانك هتقيةحرووهظا هلام ىلعىأ

 ليئارس | كه رغهمزسامت سان موك رثلامتشاىأ(ت انماعلا نم ممل حأام مل )

 9 نهم-ميلعمرحو هلاباو 4 اوأامهروهطت اجامالااهمو# معلا هرقمأا نم هرغطظ ىذ لك اومرح يذلا

 ةيترلاتواقت نمامهب اا مثب فطءوتام رغا نمكلذريغو دانزلاورب ثا مو مدلاو هد اك( ثئابملا

 ردقم سك سل امبتا٠ مطلا يفاشلارمسفورهاط نونو توافن امهندبولاجا اذ هو ليصفت لوالا نال لتو

 - موقت هءناصزامىلعهتعي رد از ةمياتلا لا عاب .طااب كا ذ ىف ةري_علاودد- صب ثثاع 0

 " ىل(ناصو)ر تاك م هربغل لحأا زل 4 ومدلاو ةثيااك( ثئابخلا نم ل محاك 5 هريغ

 مهاد أ(موسفنأ ب انفحامو



 ظل

 حدف (م عصا ارعاو) ل اعلا ص ءاصقو بيضي لالا نم

 اودارملاوهونا الا هكرت لام لك ف رعلا نو هوءأرلا نوك- تاو نيعلارسكي

 0 ملا لك ثيدحلا ىفوالمأ هفالس|نوده,ي ف صوءاوسمذي وأ» راب نواموه ليتل

 مسقق مهضارعانمقرعوهاءاونوطوغتب هالو نولوسب الهنا لدأ ثيدح ىنوهدرعوهمد مارح
 ضرما مهب رمس#و م جرلا ىأضرعلاتيطوهل ع ىمص الا لاوو دس 4 نمقرعت عطوه لك

 هم دئازلي أو ريسقت ىاعع وها ذه ىلعف سهفنلاب ؛

 انزلا حك( دود 4 او) رسم اور زعتلاو د ا ناين (تايقاعملا نم) هلامو<_-ضرعوهمد

 فيوختلاو)دود_4اوتابقاءللد.ةملاحو هوان دلا ف ىأ (الجاع) رذما برشو ىذقلاوةقرسلاو

 ىيوختلا لدن سلا ضعي فو ذود هلا تقولاوهو لتسبالا نءلضتمناطرتالا قاتل ١
 هذعطقس ىل-_هايندلا ف ةوعودح نهيفاوفاةخاو موجرانىأرانلابقرملا نه ل عفت قيرحتلا
 طة_سال لوقو از ١!بهذاذهملاواضا !اهنودلا ط | رشد لءةواةلطم طش ل # 2: ءالم أ 70 . الان اذدع

 بةوءفأ يشك لذ نمباصأنمثيدحلاىفدروا-1لوالا عصالاوهنعسانلا عدتريلارحز عرش ءامناو
 قدر ءاموه_.ةاعءامنا ومنع وطء اش ا هللالاوا مقا هرتس ما ”كلذ نمباصأن هو هلدر اكره

 لعق حصأألوالا ل غفال مأ ا هلهالةرافك دودحلا ىردأ اللات لوهياعىلاعت هللا لصهنان هثيدحلا

 هماعدالىأ لوهجلل ءانبلاب( (مل_عبالامم) هاوقو خوف «وهف هنلعلا لبق اق ملسو هلع اعت هللا لصودتا

 هئفدن نو هظفح ىأ (ةل->ه.موقدالو)انهىلالصفلالوأن ممدقت أم عم# ناب ١ وهوسانلان هءربغ

 ةسارد مزالىأ(سردلا سرام مالا )ءاك ن نعال ؤ(ه- طءدالو) ىلإ موع قلارسشدءوهةحوهأك

 ْئذلا ىل-ءلابقالا فوكعلا ب غارلا لاوةغلا لا (بتكسلا ىل_عفوكعلاو)اب .ةد_متجاو بتكلا
 ادي ىاعت هزباهصخ هوما ةح م هنالدم .اناذهوىهتنا فاك _ةعالاهنمو مانعتل اليسع هتمزالمو

 (اذهضءدةثق ةانمو)ر وهل ةناعيقانمت رتاتميلا ةعامال هلوةذهلئاونم مهوهيلاةحاحالهنا لبق

 ىءملاو سوردلا لع فوطعمسوماقلا فاك جارخسالا ىن»ع وهو هم ثمو اود نونو معهنارهاظلا
 اسي وتناول نوي رار وغرق زير سي اوس

 اوةو روهالاهد_هضءبىف ىقدلاو ىأدارملاةلاكوةدلا ىف عاشدقرح_اادرح ل او هوهمزال ىلع
 وس (ءاودحإلاىلا )حا ارمشلا اص رحم ٍلوخسنلار - 2 نمط سال بالام

 وك. واه .رمكو داضلا تقي برعض ع جدهعا اوناىأ( معلا بو رض ىلع) لامتش ءالاىلا امولل

 5 الملا بورش اهلهاواندلالو > ايل علة رعملاماسقأى أ( فراعملان و: :ولاضبألثملا ١

 مم لا نيب فرسقلاو هنن هنا ىل ههره-غن أل نيرباغ" -1لا ىاعع نم وهيك رح "لاو عئارمشلاب ل راه امام

 ىلص ناكو مهسلاوهحصلا ثي>ن مناسنالان دم قلعتيامةفر «مىأ ( ب املاك ) رو وشم ةفرعللو 1

 ةغللا ف ناعم هلو ةثودملا هعدقلا مولعلا ن موهدىو٠ .دلاسط ىف أك هىسانلا فرعا ءوهلع ىلاءثهللأ د

 فق ريع هلء قو مانا ايو ررمم «د ىأ ةلمهملانيعلا ك(ةرابعلاو ١ ءالاددش ءءاطلا ثلثموهو

 ىفىلاعتهللا هر درب ادن[ تدب ,ىف عمسهناالاةغللا لهأ ضعءدهرك ادةواهنوددث سانلاوءابلا

 ةطارك :مح( صا أرق 'او) |دياح شت اونيباهتة يا ويطمزابلا اخ ذلا ضءد ىف عقوو فا شكلا ىفإك 1 ارابعمالحإلالتنكو « اهتم. ءملاب ةرتيأر هلوتوهولداكلا|

 راصففيلأكايدرفأ هةفلا لعن نءم-.ةوهوكلدب يم ء| ملا اوتارعملا نم بصتلاوهو 5

 ىقهيلع ضنا نفلاءانئيالود. لاي .قلعتي لءوه(باد 4 او) ىغئارفليقفهيلاس:ازإوالةةسءاملع

 0 .<ءزمحلا

 ا همام قفلم

 اناصهعر ور خ همن راو سوه. اءىلاعت هللا ىلص هين مآ ن

 حتفب(مهضارعاو)
 صرع مج ةروها

 تابقاعملان ممهاومأو)
 ةدرالا ىأ (دودحتاو

 :صاصقلاك اهعامسأ ىلع
 ةترمدلاو فذ_ةاادحو

 ايئدلا ف ىأ(الس>اع)
 لصأ قو( فيفختلاو)

 رانلاب) قير لاو ىحدلا
 يةعلا ف ىأ (ال ال_>اع

 6 مو الو و مع ءالام)

 هضعببالو هلك لمع ىأ

 (سردلا سرام ن-هالا

 بتكلا سرد ن-ءىأ

 ىلءفوكعلاو) ةيحلالا
 مايقلا ىأ (بتكلا
 انك ىل-ع عال_طالا و

 ةنفاثمو) ةينابرلاءاملعلا
 ةفلثااب (اذ- ه صعب

 ةعباتمىأ نونلاوءا ملاَو

 (ءاوتحالا ىلا)ركذام ضب هل

 2 0 رشلامتشا عمئأ

 تالابور ىلع )|[ى
 بطااكف راعملانوذكو
 كلوي ليطلا ركب
 نيعلار كي (ةرابعلاو)

 اذ

 ةقلعتملاىأ(ضئارفلاو)
 ىأ(باسحلاو)ثرالاب
 دادعالاه.ك



 ىلصهمالك فراءماهذهلهأ: تام اهضعب قالا اهعا ونا ىأ(مولعلا ن مكلذريغو) با نالا ةف ردم ىأنيت>تقب( بسنلاو)
 ىدتةمىأ حتفنواهرسكو فاسقلا ضد (ةودق) ف راعملاوذ_هىفرهاظلاوهمعي رش ىف ىأىحدلالاو (اهي مل سوهياع ىلاعت هلئأ
 هاو رام ىلع /مال..لاو هالصلاهيلع هلوقك م ومولع ساسأ ق ىأ ( مهملع ماس م ىف)ةيلكدعاو:ىأ (الوصأو)

 يس م ا مسوس ( ننزأ ندع ةحامن ا

 ركب ونأ ناكو خدراتلا !_ءنموهو م_هريغوبرعلابافانهتقرعمىأ ( بم 5 او) هنهنرقر ثك الا ىأ (رباعلوالاب مرلا)

 ماع قا” ىأر ىذريعم
 نم كلذريغو) !_بوه_اعىلاعتهتناىلصهللالوسردعبهيسانلا ملعأهنع ىلاعت هللا ىذر قيدصلا

 هللا ىف_صهمالك) رص خأو لمشأو رهظأ ناك هلهأ لاو( فراعملاهذهلهأ دختا اسم )هعاوناو(لعلا || :راشعإلا جو ىلعةرابعلاب
 رهاظلا فال_وهو تعب رشف ىأةعب رشللريمضلا ليقو فراء ملاو مولعلا هذه ىأ (ا مقل سو هيلع ند ناكر اغأ اذإ

 م هتعقواذا ةيْئْرلاتداو<ا ىفاهيل انوءعدحرب طياوضودعاوةوأ اهل ةثدثمةلداىأ(الوصأو هو د١5 رقما اذان هر اع
 ءاورثيدح ىف( مل-وهيلعملاعت هللا ل ن وعلا :ذهىقاه ونودىتاامهمولع ىأ (مهملع ق)ا| : 0-7

 كلْذب ص: رد_صءمالحالا نم مانا ىف ىربامىأ ( اي ٌورلا ) هنعىلاعت هللا ذر سن أن ءةجامنيا
 هررسغي ريسغت لوالَد_ةفاوموةفداصمىأردقعىاء2م( ساعلوالإابأروءاتلأة ريغ قلاقيو
 لوالا و رلاواهوذكباهو:كواوثاهساباهورمتعا ثدد | لوأواهرسقي ءابورلا نيس ىذلاوهراعلاو

 سدل ةينكلاو ريبعتلا نم عونوهوةمال لاء لوافملا-ليقاذا|كاهظاغلأ ب ساني اماهورمسف ىأرباع
 تاةىقىلاعتهلن' هياء رمأةن- كلا له دنع ىهوةنارملا ىفايك ل مثمتلاههدارملا لب ةروهشملاة ينك! | نم
 ندسبلا قراف:موذااىفحورلان اءاكملاد_:ءراب ةرلاكلموهر هيةلياك-اهنادر وو ماسحلالاك ءدمع
 اهنمو ره ةدلو أيام هنموهنيعب عقياسهنف ٌمانلا نهذ ىلعهضرغاماسرملا قلق ىلعالا "الملا, لصتتو

 || ءارق_صلاك طال_الا ةيلغ نموهامليمقلا اذ_هنمو هلل واتالناطي_كلاةءاعدو مالح أ تاغضأ
 هم-هوناك كلذك ايو ر لك سداودوسأ اي ثىرتءادو تاو ءامىرب مغلبلاواران مانلا ىرب تيل غاذا

 ىف طودماهماسقأو امتةيقحواب ؤرلا ىل_ءمالك لا واضرأ هاه_جوالمسقلا اذهراك_:اوءابطالا مالك
 مه دنعهنال هلا نفلا اذ هلهأ مالكر هاظو رباع لكالاب و رلا لاو >ايجلاعل نهرب علايدارممأ ل ةهل*
 هللا هجر نم ريس نب | ىلع ه ص ةفرحملا برشهناىأر الحر نا ل مقدقوركذ نع ص”ةالف ماحلال ولاغااك

 ىذقلاوو هلاه درع مةكنطد قش هارأ لاق لاق كل لاةاملاق ممنلاقد>الوت رك ذلههألاةةىلاعت

 هدب وب هحدص هه ذعهللاىذررذ فأن عىذمرتلاودوادوأءاور( رئاط لجر ىلءىه)و هوت( و)رمالا
 ريهام رئاط ىلجر ىلءىهوةومنلا نمأز نم _ىبراوةةس نمزج نمل ايؤر ث دس لا لوأو هنيعب لب
 اهنوكل لي ةةوهو مالو محلا نوكسوءارلارسكب لجرو ابدبلوأ امدمحالا اهب ثدحالف تءةو تري ءاذاف
 ىنعع و هفةكرح دان عقتنا نمررقوددصداهن'اك.ةامحاصلردةرشوأر بخ نمراجر دق ىلءلاغلاك
 سدلوريطالاه_:مولاقلل ن وكي رثاعلا ناف و-تالاماهرسوة-غالبلا فاعل نمهيفورباعلوال ءاوق

 ىهىله ىردأالو قوص قاذارئاط حان ىلع اي ؤرلا بدكلا ضعد ىف عقودةو مهونا(كهرهاظ هيدارملا
 صصقنهوه_ث رعطقاذاحانملا صقنهنوكي هنالصةلاىفةيروه.فوهناو رو اقرطت ىنءملابهنادر
 || لاق ن متاتلل ضعدءمان:دقو طوقسلاو عوتولا نماضيأ ني يزعل ل مث حقو“ رباعللاه ركذىأاب ْورلا

 عقوصئاذاوهف 3 رئاطلا حاج ىلع 5 ماطدقردبك تقأو 35 اهتصصقاذا امر

 تعقو اهريعواعظورش

 لوي نب ريسنبا ناكو
 ث.د_4|تري-:ءاىفا

 هراهرم_: هنا ىعلاو

 ريعيم نآرقةلاباهربعيك
 لل-ج ريالثم بارغلا

 عاضلاب ةأرملاو ساق
 ل يلا قماوخا

 هل م-وهيلعىلاعتهللا

 اعلض اهت.ه_سواقساف

 ىلع) ايذرلاىأ(ىهو)
 ءاوراك ( رثاط ل->ر

 ىدضفسملاو ةواذرا
 را رد ىا ةدجصو
 ذءان م>و صام ءاضقو
 ع-فنوأ رشوأر يد نم

 ةستتنءا لاقو رضوأ
 ةرددسمرب_غاسونادارأ

 رقتسوملاذا ئثلللاق

 ىلءورثا الجر ىلءوه
 ريثالا نب الاقو ىطنرق

 اومسقامهوق نموه

 نال-ةمهسراطفاراد
 اءورلاناىنعباذك ةمهان

 ريعملااهريعي ىتاا ىهن

 ةمسو نرش ءوة-عب راو نيعمسىور_:اسيةدد- ءاافاثخا قرسط نه ىو راكد اذ_هو

 2 ح١ ًّة . 5 -. 8 ا
 قداص جو م-هارو رنالمو.فلا ير اهل_ء> وىراخملا هناو رن مرع ->الاوأ رج نمعد راو

 ليقف ىمتناةكرس ىف داير ئاطلا لجر ىلع وكي ىذلا طقس ك تربع  ي-تعقو وت طقسا اكفلوالا
 رباع وأ اهريعا ذافةك رحى دابطةس رئاط لجرب نا« ةمْئددا,مح اصل ىلاعت هللاهر دق :ردق ىلءا واع روصتو ليثك اذه :رالصاحلاو

 ىقهناك حيأهقتعىفهرئاطهانمزلأن اذا لكوملاعت هلوقهنمو رئاطو هذئث نمثل ترحةك رح لكو تقط س5 هاجر ىلع: اكاهناكف



 نماورلعب هللاءابئرل اكل ءاهعر طيلاثما اب ئرلا ل .ةدقواذ هامهريغوناخيشلاهاوراك ىأ ( هلوقو)
 ا - 0 5ك ياا الصلاة اع :لاققذ ماك: ادق ىتدب ةزئاح ناك تيار تلتف اسو هيلع ىلا عت هللا ىلص

 ترك لو كح ورتو وعل اع هترمخاف «ذعىلاعت هللا ى هر ركب ,انأت دج وو هددت لف مو اعيلاعت هللا ىلص ىنلا تن او كلذ لثمتأرف

 ١4 وهلاو منت !اهد>أ ىلعا ,ممدصق ل هلأ ةثمل سوه !عىلا همس ىلص ىتلل كلذ

 ملسوه4- 2 ىلا «إ 12 اءازعلا و 5 انو رم ريثكتلادو هةااودوٌضممريغهردةوددعلاةَعرقَحلرَقُ

 ىذلا را 0 واهو دعاو نأ !عهط#ب ؛ ىحو ىقابلاو ماممأومم<: -ةنسئ رشعو ىذحاه يلا حوأ

 لحفر رمد ل اقدر وعدو هىد فعوعقو ىدب هءنمعقدلا عذجناح ءأرتلاق: لو هيلع هلباىلص

 داو كج وزتوعلاتتةهنعىلاعت هللا ىذر ركب ىلأ ىلعارعص#ف كلذ دعب اهتأر مئاربا دلو نيدلتو
 لاقهّن 0 *هطوق_:تدلادو عوهوا# اغاه> وزد اكاب ورلا ن مز ىف اهتالارحاو

 رمآ الو هانال لدملاب م ادنلا طوةك انيلع طةساف

 اهج ءزناكهس :ءىلاعتما نر قالايمزلك تةويقو تلغرفلا صر ضاربلارر وعلا لوأو
 :ريثك هلاثماو 'احماب دولي وأت ف اتخاد_>اومانملاهنمءاشتير وعالاو هتومهطوق_سوامرقم
 دهر قلما زها اوهعيسسوتلاو :ةفاضالاب( قدح ايؤرإ عاونأ(تالثاب ايؤرلا) سو هيلع هللا ىلص ( هلوقو)
 70 ا , روزد>اوىن ءأَم قح ىعأن ورىأةين 1 .بةفاضالا لوالا ىلعو .دعبناملسساثللا|

 | واخ ورق هرواحتن ءهمش كلل اولاث الان 4 ضاقمر وماللابلابرط#ر اططاوخ اهنادارملا(« فن

 سدلو ع.ددب وهم مدد لال دع قمووكا دلادبرحت ١ ىنع«ىفوهو ماهو الا او ىفامالا نماهياعمدروباملا

 تاَعَضَأ نءوهو هل ءقور 5 5قناكامهمأن مؤ ىأر هنا ىنعي نارا :ءناينعمامهو هتاذهفننمدآر 1

 يجني هنا ثدد 2 ووهتسوسو فا وهراكام هل ىنلي ناب( ناطي ثلا نم ءنيزةاذرو)مالحالا|

 ىلخ وأوراست ع نعلق“ وهرش نمىلاعت هتيابذ عمس وعياع مان ىذلا ههعش نم «لوحتسن اناس ناللا

 0 | كم :داحأ 2 رى اؤ_صلال-هاذمقدللا هجر ىطو. لالاوادحأ هيثددالوهبثت !نانيتعك

 مان ع مس:فذلاناليقءلاالا#ب ءاحصلا نمرشعةءضن نعامهر وناعم اورثيدحتااذ

 8 مالح >5: لص هأايو در ؟ةدصأويذك-: نءؤالاب وردك: ”لنامزلا برتقا اذاةرب ره ىلأ نع نيريس

 |نر ا ورود هللا ن 75 ىرشب ةحئاصاب ورجال انؤرلاوةومتلا نمأز  نمعبرأوة-: نمءزح للاي

 لاوسانلامثدحالو لصيلف مقيلفهركيامك دحأى أر نانهسفنءرملا هب ثد< ايرون اطيشلا ن
 ىقام ى- 2: نب ريس نبا د اهمأ ثيدحم ا ىفوهأىردأالف :ندلا ف تام ديقلاو لغلاهرك اوديقلابحأوأ |

 جردمو ه ىل_يةفهرخ آ ىلا ثالث انؤرلا نوك نمرك ذامىئاوفلتخادقو

 تايلور ل 307- هود ١و عوفر هناهيف ل ةوةربرهىلأ ىلءفو :وموهل قو نيريس

 ناىراخبلا حرش ىفلاهنقلملا نان ا :اعدرب الفى عن هنباهجحر ىد_ىملا اذكوهدمتعاىل ط لا

 - هون ءرع_سب اذا سلاولا ؟اوف فاتحه ول وهيل عىل اهتهنلاىلص هماللكن م سل هنآ عوحم

 اماخو ناطيشلال؛ وهتوهياعداراّممنانثالثلا ىةرص>نمت فلانا ىرابلا عمق فرج
 نيب 9و4 ةيوناسذالا هداتعن اموهوأفداسو وناط._كااسءالتوهواسداسوهةظقيف قع !هيمهأم

 | ىلع مالك | انط_بدقوءا:«مىقاموأر ك ذا عجار هنال' 'ئدد سا صوص+و موع سفنلا ف

 ب امااك نمثيدد .لا ىف

1 

 ىناعتيام لكس ربنا ضدصلل بسنالا ناك راذهديعس لأن ع نوما اونابحنبا اوىذمرتلا ردجأ.او 1

 ماهناو ||

 | ىل- وهم لم ص (هأوقو وت ةشنااهراذ انمانملاقاطناهعيويضت ب ةخستستم

 |(بدكن نارا ا ةرذك -:0نامزلا ب راسةناذا) ادن_مةرنرهىفأن ءناذ>._كاءادر ث ا

 هيل“ ”ىأ(٠ ال ايورلا) < 2الى: 0

 (قح ارو د)عاو 2
 تداثئأةعت 1 الأ

 قياطم قدصوقفاوم

 . .ةصالاوءأم 1 0

 577 هىلع جر

 انج لوأات رضا ءوأ

 لج رلا اة دحانوؤرو)
 هما:مىقاهارت (هسقن [|

 مال
 انوردل ماتمتالايخو

 ة> نق ورم ان( نزل

 (ناطيشلا نء) عْرلا
 م هبا: مق ىرب نأب

 ىناك هنزل ابدسنوكي
 ل-+ر ءاح لم ثددح

 ىلاعت نال ىنلاىلا
 ىتيأرلاةفلسوهءلع ||:

 طق ىسأر ناك مانملا

 هللاىل_صىتلا كد ضو

 اذالاةو لس. هيا ءىلاعت
 ىف د_>اءناط.كاملأ
 سا !اه.ثد الغ ا

 ىف ىأراذا ةءاورفو
 هلل' له>ءاقهندئامهماثم

 ب >تاعطأىهف

 ذرعا ةءركرامئارأذاو

 كك ئالواهرش نم

 هرمضن الاوماق 12-2

 ءاورام .ثىأ( هاوقد) |[

 ر رهىلأن عناذيشلا

 نامزلا براقتاذا)اعوفرم
 بدك” نءؤالاب ةرداك: النام رسب م مج خارجا ةفضانلا | رارتقادا رااوبرتق ا اذاهاور فو( ب ذك -:نموأللا او

 عوقةولنامزالا قد_صأن |نيرماعلا وقل لاد_ةعالا نمر اهنلاول الا براقت لق ةرةقيقحلا ىلعىلا.للاو مايالارصقدارملا لو
 راح سال ايوثرلا فدا ده رابخالا صعب قوراهتلاو لذللا ىوتس:نيحرامللا هلارداتةووراخرالاو راوثالا اتمنا

 روك ذالامولعلا نم ملعب



 ئطقرادلاءاوراك ( هلو ةو)لاقمث بطا |ىلءايؤرلا مد ةورسشذلا سو ث هلا هجر هناك ١ 0 6 ةروطسملا فرا٠ملا نمهمدقام ىذو لت

 هفءطو سنأن ءىلءااى

 ٌّق مي وأوى لان باو
 3 نءوىلءنعسطاا

 ىرهزلا نعود هس

 ادت لتس
 دوو نيدحدفب ةدربلا

 ةيدقلا ىلع ارلان رك

 دعما ىلءماعطلا لقتو

 درمم اهعال ا

 رع الو ةهدعملا

 ه>العوم داعلا ىف ءاعطلا

 لاهسالابايناثوْئةلانالوأ

 نع ىأ(هنعىورامو)
 ةالصلا هيلع ىنلا

 ىنأث دد>ىف)مالسلاو

 ىناريطل ا هاوراك(ةرب ره

 هلو-ةن_) طسوالا

 رعسكست جاقب (ةدسعملا

 نواك سفرمسكي ىل_قو
 اهعجت (ندبلا ضو->)

 ضوكلا عمجك ماعطلا
 املا قورعلاو)ءاملا

 اهيلادعاصت:ىآ(ةدراو

 ديال عشت ماعطلا عقانع

 ةيلصو(نا وز مانالا نا

 ثيدكاىأ(اذهناك)
 ناوةخسن ىو (اميدح)

 ال) ثيدحلا اذ_ه ناك

 هةعصر جدال ىأ (هحدعت

 (هفعضا) هتومثبالو لب

 كك هه ل ىأ

 (اعو وههنوكو) ميضعن

 ماكت) وه ريغد_:عىأ

 ىأ(ينطقرادلاهي ع

 هنا>.سهللاو هلاقع_م

 اك( هارقو) ل -ءأىلاعتو

 | لمدللا برقو عم .رلانامز هيدار 1أليةئانههدا راو فامءاودعبلادضبرقلان ملعاقت راق

 27 محلا ا ءراهزالا حّتفنةورا هثلاهمق لرد: نامزوهوىواستلا ن زال

 علب ,رلأ نامزان .وثرلا عوةولنامز قد ص ريبعتلا لهأ لاقا ذلو اه ع ضاقةيام قلت : ىلعاهاوق ىوقرك هيف 0

 ثدد# نال ةةيقحاماهرصقوهىراقتو ىده ل١نامزىف (مكةعاسلاتب رقاذانامزلارخ : آه.دارملاليقو
 »ب اناالاغت_ثاةرثك- اهنا ليقوةعاس كمودلاومود ك ةعجاوةعمجك رهثلاورهثك ةندااهمايأف و

 ىلادك_:ل هاوةوءدثءامدورولنيهج يو رتا لك ب هذوكلذ ريسغلو أ مييلعابتع_لاثدلاب
 اهتامثاالو اناث ايقنت سدلق مااحب أعوةولا نميري ءالامز ال فاه ربهجو غلباب بشكل ور

 هسفن نال نهال صخوهرك ذ نع ىنغت هنره_ثوةاح لا هلصفاكهنع سمجأو ةبرقلاوم-هونأك ايفن
 4 ملء ىلاعت هللا ىل-ص( هلوقو )تا رشد اااو طوع ىولابدهعلا دعبل هنا ليقو هريغ نم متأهلةعوىوقا

 ضرع ىأ ( ءاد لك ل-صأ) هلدكالهنانمل قال هجوالفهفعضو ىنطقرادلاهاور ثيدح ىف لسو

 ىت> ماعطلا نمراثك الاةمختلاو ىهوتاحو قمن" :امهملادوءارو:ل_-حوت(ةدرعلا) جار رييغتو

 هنوكب دارا اوهطالخأ ةةصتوهخبط نع ف ءعضت ىت> :دعملادربلا ميت .ىسهمضه ىلع ةدعملا ردقتال
 تلاغاا ىمو دمموهو نم هنا كل ذل الصأ

 هب هارتأم م اءادلان اف

 هشيم فئصملاو هناي , أ اك طسوالا ىف فاريطل ا هاىوارلاو هو هياعىلاعت هللا لص هنع(ىورامو)
 معلا نوكسو مهلارمسكو وةملك ن زون( ةدعملا) 1 - وهم اع مزرا ىل_ص هلوق نمةربرهىلأث دد>ىف)

 ضوح او خي ءابهيدشت(ندبلا ضو>) رئاطال صوم اوناويحلل شركلاك ماعطلار قمل ءهملادو

 وهواهعو رقبندبلاورح_ثلاقور ءد هيأه مسش ل قو هم دس امعندلاه.شو هباهمشفءاملا ع

 وهو قرع ع (هدراوا,يلا قورعلاو و) هاوةب كلذ عشر مثهدشكلاوءأف- دلا نم ضو ا ىفا ردكم

 ذ_*الا,ءاضءالاىلاءاذغلا :صالخلا هراهيشتدراوعجوأدرفمءاسإلنايتالادورولاومدلا ىرخت

 (اثيدحاذه ناك نا) حرششتلا لهأ رك ذاكةدراوتاناب رشىلا مسةذ5قورءااودوروملا ضوى لا نم
 اذهن :رمالدب عق عفرلابثدد>ىو رو لبق ةلوصوملاامربخ تحصد ككنال ىأ (هححصنالإ هاو ةوناك مخ

 ماكتنا) هريخأ دم هنأ ىلع هعقر ز وح وهفعض نم فرد ل تارا

 كاست هربادجر فصملا ىلعدربالودا دغبب ها < نطقلارا دل همست( ىنطةرادلا )ن-كاونأ ماسالا ( م ءاع

 هناا :عممرك ذى كلذ نال عنو هو مل-وهيلعىلأعت هللا ىلص هد هيلع ذكو وهوعوضوالأر ؟ذفيك هنا

 هد ءالاعوةرتةربره ىلأ نعىرهزلا ءطسوالا ىف ىنارع_طلا لاق عوفر هنا يةفديف فاتخادقو
 تردص:دعملات 1 ةاذاوةحىلاقورعلا تردص:دعملات تاذافةدرا واهيلافورءااوندبلا ضوح

 ثح<ىأءرخآىلا ماكت هإوةوىواهرلا هيدر 0 علا ية اادورملا

 نعلاقو هن ءىوارلاةرقونأ» اورفىرهزلا نعي ةفاتخا للعلا تانك قلاقواعوةرمدتوك وهددس

 هللا ىل_صىمتلا مالك ن مفر .الو عصب لةرب رهىفأن عنب أو رلااكو:رب رهىنأن عل ةيملو ةئاع

 ةدلك نبت رانا مالك ن م4 :|ل.ةورحأ نيديعسن ب كلا دبع مالك نموهاسمناو ءملل_سو4_ىلعملاعت

 ءايك.كاو ةيىلاسطلا سأر نا ىلعءابطالا ت ءجأ هنا ايندلا ىلأ نبارك ذوه:مبرةءام همن نبا نعو

 اوذوعوعا ودةدعلاوءادةم زالاتلاقاهنااهنعىلاعت هنا ىذرةكئاعن و تنينملا مكمل سآرنا لغ

 بارشااوأ ماعطلان منو

 سابعا نءىذمرتلاهاو رش د_> ىف إ سو هيلعىلا "هللا ىل_ص 0 ءداتعامندب لك || "

 تالمهمءاطوواوونيهلامضوزي-لاعتش ,( طوع_بلا هيمي وادتامريخ) | .٠-معىلاعت هللا ىذر

 2 اهلا عل هب قدئاسو ىنالا 3 ى ل_ءء<ياموهو حدفلاب لوعت ىلع هناف هنىئوادنام لك اذكو



 نوك.:مهعتفب لاقي ولهملاةد_ثفرسكخ عامب( ىئملاو) هل وأ مسكي( ةما د لاو هد هد[ ىف رضي رمل ات بام(دودللاو)

 اهناءاوراكمال_لاوةال_صلا هيلع هلوةو ىأ ( ةماجئ اريخ و)ءال# ا ىلا ىثملاة رثك ىلع هب>اص لهب ىمسو م يفق نيش

 رهش لك نه ىأ( ةرمشع عبس مونة ماجح ا ريخه حجو ساربع نبأ نع 1١

 د> أى فلم موهوتلءهملادو واو ءةلمهملالادلا ذو ماللاعّتمب (دودللاو) تالرنلا عمو غامدلا
 ىلعأو سأرلا ف يضر نامسالءالا ىفامهوا بلاغ ن ايد هلا ىرتعت همر وعذدلهن رغرغم» ومهلا قش

 مهام عبصالاره_هفرب هن اعبءاسنلا اكو فورعمه.ةمرووهو قلحا هن فام ىمسإ وقاحا

 هلل > .قكل ذهل عقب مءاملا يف ل <ىدنملا دو ءلاوهو كذا عم هرأوهنع لو هيل عملات هنن ىلص

 ىلاعت هللا ىل_ص هراز عم نما دهو ىمصالا دااوإك ىداولا بئاح وهوديذللا نمذوخأ هوهو هترارك :

 نءمبقلا نبال ىوبتلا ىدحلا ىف ءاننامز نعال ضفاميدقءابطالار ثك أهفرعبال ىخ ضر هنا -وهيلع

 نيفتكللا نيب وسأرلاىؤفةفور عمدا" انمدلا صمىهو (ةما>او) رودصللءافثدهيفامعونلا اذه

 ثيداحأ |ممةدروو نمرم ضرع هنا عم سأ رلا ىف هت ةشالءاودىهونايسفلا ثرونغامدلارخوتم فى شو
 (ىذملاو) ةءاجحل ابك ةمأرعدلا اولاوالا ةكرالملا نم ”المءا رسسالا هلل عام سو هيلع ىلاعت هلنأ ىلص هنأ امم ظ
 هنىمساو ثموأ شم تب رش لاش له ملاوهو ةيتدتلاءانئملاديد شو ةمجعملا نمكلاريسكو ملا عشب ١

 خارششلا ض ءبلوام لا ىف ناككل توملا نمءاةثهيذ ون ناكول ثيذ ا ىفوءالخال ىلا رثكي هبحاص الا

 عستوةريشع عبس موب) رهسشلا ف صن دعب اهعفنأ ىأ( ةماج ل اري_خو) هضمريخ هك رتل غم مالكانه |
 امهتعهللا ىذر سابع نبا نع الا داور ثيدحلااذهو عفشلا نودرتولا ف( نرش ءوىدحاو ةرشع ٠

 ركذوأ ركذملا ىلع ثاونلا هيف سلغوة:ئاسوةبحوةغمهششواعوفرمةرب ره ىلأن عدوا دوبأو هحضصو |
 ةماجحلا هركهنا لم: >نبانعىورودحالاو توك اوءاعب رالا مون ذةما>هلا نعىسمنو زيمملاف د |
 طالخالان ال عفنأرهكان هثلاثلا عب رلاو ريخالا فصنلا ىف ةماجحما تناكامئاو مايالا ءذه ْق د
 ىنوكي نأ ىنمذيهنانولوةي و فعضب الث لقأ هيف غارفتسال ةرمقلا طوب هدعب نك فو هلوأ ىف جممجت ا

 ةعبسىدنحلادوعلاىفو) موصل ىفالو عبشالو عوجال» ماج ب ةعنوكيالوةثلاثلاوأةيناثلاةعالا]||

 نمتادرمملاب اب ؤفنيبموهو صبالا طقلا ىلدقو فو رعم ادوعلا ىدنةلادوعلايدارملاو ( , ةيفثأ
 هناةعيسلاو فاكلاب ايكو لاقي وفاقلامضد ط.ةلاو سايقلا الخ ىلءءافش عجهيفشالاو بطلا

 مدقتاك ل_سوه.لعىلاعتهللا لص( هلو ةو) ب رجتلاياهاد عام ىحولا,تملعةعبسلاو مد رلاودبكلا|

 نمخسدلا صعد ىفو ماعطلا هيو ىذلاءاعولابنطبلا هبش(نطد نمارشءاعومدآ نبا '”المام) «.ةمالكلا

 هنربدقت هيلع لضفملا قوةدامعلا نم زاملال-كلاثروب و رضي هنالةقق#نطلا ىف مدلاو هنطد

 لودتالو ةةراغمالىأ ةلاعالوادك ن ديالا. ةةراغملادبلا عم لعأو مْرلناىأ(دءالناكناف) 5

 هاوخدل ىأ(سفنلل) ايااخنوكي(ثلثوبارشلل ثلثو ماعطلل) ناعيلا نم( ثلثن) ه صزالهيدراف ||
 ثيدح ضءباذهو«.2ل: ئامنملقأ«.فامنوكينأوهمامتب وام ىتبنيالهناىلاءاميااذهوهجورتو |
 نبا بسح نطب نمارشءاعو مدآن با الماموهوهو:_.حواعوفرمةمب زخنباوىذمرتلاوهجامنياءاودأ]]

 ضرملاو ةدصلا ادب نيب نال ءبط مهل عج و هوخ آ ىلا ثاثف ةلاحمالن اكن اههباص ن مقيتاسيقأ مذ
 ركب اتك ىف دل ناكل ا ىل_هأ ضعي لاود_ةوعفعضز هنامهضعن مهوتيا_عروندبلا ىنكيامرادقمو |

 ةفاضالاب «فنلو هنأ رشو

 نينثلا نوكد(ةزيشغ عبتق)
 ىك حاو) ريسكستو

 دوادوبأداز (نبرشعو

 هللا ىذر رب رهىفأن ع
 ءاعمناكاعو:رمهنع

 00 ءاد لك ن بسم

 فاضمرامتءابْثدنأتلاو

 حبس هل مونىأ ردقم
 قم-سالالهاعا مور د

 زيكا هلا نافاو_ممم

 ىليالا قس ل قو هذم

 هلوةفواض,ًادو>ولا
 راهنلا هنم خان ىلاعت
 لصأ هناوكلذىلاءامعا

 ىقىكدلادعبأو كلانه

 ىفاكزيملاهذذ_عهلوق
 ماص ن< ثيدح

 نماء هعمسأف ناضمر

 ماصاغ اكفلاو- 2

 اظل ناف ه-اكر_هدلا

 ىلاعت هاوةامأورخ آزيمم

 اعارذنوعمب_ساهعرذ
 51 كا در>ملذ

 ىفهىأ(دو_لاىف !و١

 ىراخبلاهاو راك هلو-ق

 وهل_-,(ىدنفا)

 لل قو ىرحبلا طقلا
 نءاهلاورخسشلادو-ع

 ةيفشأةعبسإ) ريثالا
 ريثكلاادارملا] بق

 علال يي ججججججججججطججججل جججججظج رج رطل ا
 هجامنياوىذمرتلاودجأءاوراكىأ(هلوقو)ءاغث هيف لصاماقءادسعصأ هنالرك ذلاب صو ثي دحىفاك(بنحلا تاذاهنم) ٠

 هباص نمش تالك أمدآ نباس #ىأ (دبالناك نافل اوةىلاهنلد نمارشءاعو مدآ نبا"المام) برك ىدعءنيمادقملان عك احناو

 هماعطلروك ذل لوصأى فو سفنتلا ىن_هعني_ة>ةغب سفنلاو( سفنال ثاثوبارعشلل ثاثو ماعطال ثاثف) ةلاحمالناكناف
 ها ررحةلف طق شمامحلا ل صايدوجوم نحل تاذامهلوق م



 ىلاعت هلوةىامئرئاواعلااهلادبأن واهحتقي وةزمهلارسكب ( مسن علثسدةو) ىذهرْثْلا و دجأ أو راك ينبذلا ملعءقكا (هاوتو) . . هه -. 5 ! 5 000 ٠ 7 ٠ ع 3

 ليقمث نمو نميلاب سقاية دمدهترهس كليب وأو ه ىأ (لجر لاقف ضرأ ما ةأرعا ماو لجرأ )نأ مونكسهىف أك ناك دعل

 هلدلوىأ(ةرشعدلد) هديل ممم نأ

 ممم هلئابقرثك اوهيف
 نورعشالاو ةدنك مهو

 راكاو عدو درالاو

 مقخ ممم نيذلارعحو

 ثيل |ىفوذل محو

 ا ناك انا هيام

 ةماهت نءارمال 2ك نم

 نمدمل انم ةهسماجو

 كا (ةعب رآمأو)

 لا سا رككعلا نه

 م“ وهل ءاعمهو تارفلا

 0 52 و مال و

 ىأ(ه أوطب ثيدلا)

 هعابلوط ىلع ل دبا

 كاذكو) رألا اذ-هيف
 (ةءاضق سن قهاوج

 ريسغو) فاسقلا مذب
 رئاسنم وى (كل 5

 لعاقلاةغيص )ب رعلا

 ه>ح>رو لوعفلاوأ

 كيراطخا نا[ ناكولا
 تاحتلاو تءلدتخاو
 اهلغث ىلع) تئحالاوأ

 لمعمىأ (بذلا
 فدل بعل ل

 مهاؤىأ (هلاؤسملا)
 هيفاوفلتخااسعإ هأرا
 كلذن هو (كلذزه

 لسو هيلعىلاعت هللا ىلصلاق ىنهحلا رعب ورعنعىلاريطلاو رازيلاو ىلعي ونأو دجأ هاورام

 اولزنواوداوّدف نميلاوفاوذخأ ى أ( ةتس مهم نمارثةكع وهودالوأةرشع 1

 ركذ م سونيا سطتعجاهنالاقف اور.تالواوبرشواولك ىلاعت هاوقمه_ضعب هللاسقف بطلا
 دقو مزالب سدل هنافابترترشنلاو ف الا ىف عارب لو با نالا بو هيل عل اعت هللا ىل_صهملعد قلعتيأم
 ىمرتلاهاورثيدحقمال_بلاوت:الصلا هلع( هلوقو) لاق عمال مهفىلعادامةعاهكرت نحت د
 ىلءواعل اافادباز و<مرخآ قةزم-م(ايسنءعلةسدقو)ا دن_سمساءعْنبا نعدج أو ةورذ نع

 ةأمامأل جر وهأ) هامسمقوهيقاوقام+ | ماذهوهمدعوه:: ونه زو>.ةفرصالو فرصن هزهه

 ةنيدمىهو ضرأهمسابىم-(لل-جر) مساوه(لاستة)اهبلزخي وامك ناك(ضدأ) مساوه(مأ
 ضرالا هدر ناف4-ةايدقود رأهنالد-ءئمو رهاط هفرصق ناو قل نيب فال_خالق نم ملا, سدقلب

 نويل نكسىأ (ةتسم_مممنمايث)ةريشعلا:اذلور وك ذلادالوالا نم(ةرشعدلو) ةعتملا رام عاق
 لهأو مسالا ءاماعه كذا ن رويرعشالاودزالاو:دنكو رجوجحذم مهو هلاو.فومهرثك اهذمدلاودك

 دقو ةزمهلا.مأشلا اونكسىأ(ةعبرأمأشتو)ةنيدملا .موةماهتهتمفورعم ملقا نميلاو يراتلا
 هريسقت ىف ىدحاولا هلاقأك نأ غو ةلماعو ماذج وم مهو سب رعل ىلا تارقلا نموه واقل لدم و د

 اذ_هرذأى أب صتلان(هلوط ثيدحلا) اهليصفت ل ءعاذه سداد: اونوطد و لئابةءالؤه تحتو

 ه:ءىنغااو هلوطلىقابلا ءكرتوهدارأ امو نكي ه:هصعد ىلعرصتقاهناىلاةراشاهس.قو ثيدسحلا
 تيمسل _.ةوىرسك ىباش هللاقي و راسلا ناحىفاهمالل .ةفاماش مأ ثا |ةيمستهجوىففاثخاو
 ل-ثهىأ (كلذكو)ا,ميةدوسو رستاماسل ةمأشلا ىععمنا ل_يقوماعالاب تب رعوح ون ني ماس معان
 وهو ها سن 1 ل_سو هيلع اعتّنلا ىلص (هبا وج) با الاب سو هرلعىلاعت هللا لص هماع نم مدقتام
 هنأ يول اة منيو رعنءىاربطلاو ىلع وأود-+أهاور ثيد_>ىف(ةءاضقس ان ىف)ةمنيورع
 نم م ألاقن ل نمتاقفدعتأ لا ةق تمم ةيلفدعم نمانه ناك نملاق مل بوه -لعىلاهتدهثلا ىلص

 هبسقل نميلا نمو ونأ ةلم-عمزيعو ةم>عمداضو فاقلا خد ءاضقورم + ني كلام رب ةعاضق

 هرهقارهقى_عىعضق نمل بقو طءالا ل_صأ نعل صفن:امة_ءاضآلا نال سانلا نعهلاعقنال

 (ترطضاامت)ر وكذلا(كلذريغو)ءاملا بلكوأ دهغلاءامسأ نم ةعاضقلا ل ةوهاداعن ههةعاج
 ىلاعتهّللا لاو جايت>الاوةر ورضلا نملاعتفا ل_ءاةلاوأ ىحصفلانآرقلا ةغاو هولوعفلل انها
 لوالاو اه>ةفزو و ةمدعملانيشلا مذ: (اهلغش) عمىأ(ىلعبرعلا) هاعداذارطّضملا بيح نفأ#

 كلذ عمو م-وباستأ طيضد مه انتعالهظفح 9 :رععىأ(ب.نلاب)اهدييقتواهاغتشاىأىل وأانه

 (كلذنم) مييلعمئاف# (هيفاوفلتخااسع) لو هيلعىلاعتهّللا لص (هلاوئسملا)اوأجتل افاورطضا
 ىلا عت هللا ل صو هوهطبض مهرمأ ل جاسم مهيلع لكشأامةفرعمو مهما نأ لكش «ىأ كلذ ف رعم ىأ
 نموكحح صمةخسن قو باسنالابهةةرعمدوقىلع]د.كءالذوهظفح لغتشإالو هبىدعال _بوهياع

 زازبلاءاور ثيدح ف ل .وهيلعملاعت هللا ىلد هلوق ىأ ءؤا بم ( هلوق) هلوق(و) مدةمربخو يقواولاب كلذ

 قفرشلانممهتلزئمىأ (برعلا سأر) مخ شب نينانس نيمهردنزوءب رعلا نمموةمهو(ريمح)

 مهو مهدشأ ن مو مهتد.عمهىأ ةيعابرلا ف ل خرببك نسوهو (| مبانو) دسحلا نمسأرلا ةارغعبرعلا

 نك“

 لاقو راربلاوأ وراك ىأ )هل وقو) ريج ني كلام نية -عاضق نم مت: لاق نك نم تاق دعقألاةقتمقفمةيلف دعم ن هانه ناك نم



 لادلابىحدلاة رابع ليبكوهو ممم حقب ليو سوماقلا قام ىلع ساجك محلا ةلمهملاءاحلاو ةمجعملا لاذلاب (عجحذمو)

 ىأس أرلا طتووهو ميلا 1

 اهسأروأ اهث مش

 حقت (اهتمصلغو)
 مال ةةمحعملانعغلا

 مو-ةل2اسأرةنك م

 قىفاثلا ع-ظولاوهو

 ىلا ةراشاز به وول
 مهوملعو فرشلا ىف منكم

 مهمظعو م-#لاصاو
 هنك الاى ازلا(دزالاو)

 (اهلهاك) زميل |نمةليبق
 رهظلا مدقمءاحلارسسكب

 لحوهو هيهتك نيبام
 اهد_عئىأ ىلا

 نيم (انةيسجو]
 سأرلا مظء نيمو هضم
 ىأ غامدلا ىلع لكلا

 مجاج ل-.ةوامتداس
 ىلا لئابقلا ىهنرعلا
 لهاكف نوطدلا مم

 (نادمهو) مكر ضم

 لايق نييك
 ة-فور عمة قل مهم

 امءارلارم-كب (اجبراغ)
 ىنعلاو ماسلا نيب
 لاذلارسكب (اتورذو)
 نوكسو حافي واهمضو
 لصاح اواهالءأىأءارلا

 هياعىلاعت هللا ىلص هنا

 لئامقلا هدطام نمي سو

 نم اذهو لئاضفلا نم
 ىأ( هلوقو) باسنالا لع

 هاوراك بالا ع
 ةركب ىلأنعناخيشلا
 (مادتسا دقنامزلانا) أ

 تناكورخ !ىلارهشةمرحمهريخأت نمةيلهاجلاءىذ لطب واهريغوةمر- نمتناك اسىلاهرهش|تعجرىأ ( ثاافش ) ٠
 ضرالاوتاوم.لا هللا نل.خ موي هئفصو هبيترت ىا(هتثيوك )اميفرادتا يتلا ةنلا ىف ثيدحااذهاهتبطخ فرك ذىتا عادولا ةنخ ظ

 ءاحارسسكو ةمجعملا لاذلا نوكسو ملا حتمب ( جحذ مو) ليعمسأهدرذ نمو نان دع: دعمدإو نم
 ةدئازهميمواهد_:ءامهمأامهتدلوهك أ مءارايه-ىطوكلامبرعل!نمنايحامهو مول ههملا

 سلوه>حورشوهب وميسباتك ىف ل هئاس# هيفمهوو لاف هنزوذ ةيلصأ ىرهو لاو لعغم هنزوق
 ةلمهملا داصلاعّشفو مالالا نوكسو ةمجعملا نيغلا عّفب (امتمدلغو) اهسأ رىأ(امتماه) لحاذه
 فرشلاىف امهك ارت_ءاىلاةراشاهيفوموةل4ا سأروأى نعلاو سأ رلانبب < ىهوءاهو ميمو
 جاتحةوداغلاو باتلاو ناب راقّمةهاجلاو سأرلانافرع.ءمناىف نذفتلا عمةليذدغب لك ص صخشو

 دشأ ةمصاغللةجاحلانالع> ذا ليذغتهنا ليقوةا. ل اةدامسوهىذلا ماعطلاةغاسا ىف امهئملكتل
 افلاح لك ىلعوعفنوئباجحذ_هىقورهقوةدش ف رشلا عمري جىفناىلاةراشاهنا لوقتناثلو
 ءزمتلا ماب لكلا هيمستب ل سرملا زاغاوأ غل اهيدشتلا قب رطىلعفرشلاو حاملا ىلءلادهباوقصو

 اهطاسوأوأاهفارشأى أاههزاغ نم مأ اهماه نمأ رو هلا همي دح ىفهنعىلاعت هللا ىذر ركب ىفأ لوتو

 ثوغلانيدزالاوهوةلمهمللادو ةذك اسةمج«مىازوة->وتفمةز مس( دزالاو )ريح ليْضعت ىلع لدي

 نيدزاوةأرسسو ناعوةونشدزالل لاقي ورادنالاه:م نميلاب ىحونأس وماقلا ىفإك عصن أن يلابوهو
 لاو لكلا هيلعو ليلا هلاقإكر هظلا ىلعأ نم ىتنعلا ىل,اموهو عاق ن زو( اهاهاك )ثدحم متغلاا|

 ةدنك اسىلوالايميهونيميلا مذ: (اهتمججو) بلصلا ىف قاع عضوموأه يفتك نيبامل-هةوأأ|
 ة.>#اواهنوطدب رعلا محا واهسفن سأرلا ىلع قاطتو سأل ماظ ءىهوةحوتفمةيئاثلاو
 مهمهقءاقلخاو نب راهماك ف رشأن اك زاومهري-غناىلاةراشا هيو فدرعم لقت وحدا اضيأ

 نميلاب هلم ءهملادو ملا نوكس (نادمهو) .مهراهدنالانالمهدكب لجو .تنوامع رذقلا ||

 لاذلمدكبارشز) فكنا وتنال سايل تتاارشتب دي حتفبو
 قاف زانموب رعلا بأ فنار رعملا ن «هيففاهمانسو اهالعأ ىأ ةلههملا ءارلا نوكسواهمدو ةمجعملا

 ماتسلا ىلعأ ةورذلا,دارأ ليقول و هيلعىلاعت هللا بصهاوس | ىدالاماهلاوحابةطاحالاو فرشلا ||
 مزجاذلو ةف.ةفم ظافلاب سأرلا رك ذدرب ركستل ثءدحما اذه ىلعة تالة راكنلاو فعضملا لئاخمنأو

 عددي ننفتقروك ذملاهراركتةهج نمامأو لف ةباورلا ةهج نمءراكن اامأ تاقركةههناب رجح ||
 ثد_>ىف سو هيل ءىلاعت هللا ىلص( هلوقو) هياعو هوه.لال دةسالا] هبوالعةحاصفلا نم عونو

 فذعملا نعةباور رح ابانه عقوام عيجىف هاوق ظفلو عادولا ةجح ةبطخ ىف: :ركيىفأ نع ناخياءاور
 ىلااهؤابتنا عج رثىتناةرئادلاكه-ماعناك املداعىأ(رادةساد_ةنامزلانا زاهضعي عفرزاحناو
 ةعب رأ اهتمارهشرشعىثاةنسلاثيدحلاةمثتو(ضرالاوتاومسلاهللاقاخ مويهتميهك )اهئادتبا
 كلذبهد قو ىهتنانامعشو ىدا حن ءيؤرقنم مجرو مرغاو ةح#اوذوةدعقل اوذتايلاوةمثالث مروح

 صعب مهانأاع رفتاراغوبورحلهأا اوناك مهنا ل عفت ةيله ىلا تناك ىذلاروهكاارييغت و ئسشلا اعقد

 نءهل#نر مت ورخ آىلارهشنمهنوملة:ي و هنولعجيف كرتلا مهياعى ثق نوب راحيمهو مرا رهشالا
 رهش لك ىفنوج#اوناك هج ار هش كلذ, لقتنيةلوالاهعضوادوعب ىت-ةن_سدعبةنسوغ "الرهش
 ةجح مَل_.و هياعىلا هت هللا ىلصج>املفةدعقلا ىذدجح نمىفاثلا ماعلا ركب ىلأة ج> ىتفاوف نيماع
 اذهىف هج>ناموهملعأو بط+ةنآالا ودا ف توف عورشملاة جلا ىذره_ثةجحىتفاو عادولا

 ههرمأولزالاق.رد_ةوهّللاهءرش مأوهاسماو ةيلها<ا قروهلارودل هتقئاوعا قاغنا سلرهتلا
 ةيلهاممارودرو ديول ديالزاو هيلع ةظفاهلاب و هيلعىلاعت هللا لص مهرمأو هنولعغ«اوناك امل احن
 هىدنلا ىسذقملا هللا اخ موب هلوق ى عمو هواميدق هث ضو هللا ل ىف عجر ىنعمب رادتسا هاوقفىلوالا



 ةفرعمفىأ(هلوقو
 هاور يك ةدينحالللا|

 ورب# نيانءناخيشلا

 ىأ (ضوسلا ىف)
 (هاوسماناوز) رثوكسلا
 ا[ را
 هض رع ىلع هاوطدد ريال

 ةفرعمفىأ(هلوقو)
 ونأ هاوراكددسعلا عمج
 (ركذلاثيدحىؤ)دواد

 لاق ثيحراك ذالايأ
 د_هدوارمع حمس
 ارشع ريكو ارشع

 نا و) نو الن كلتو

 الا رم كا

 تاملكلا ىأ (كلاو

 تاولصا اريدةروك ذملا

 هئام)اهعوم ةروب زملا
 نادالا ىلع نو_و
 نازمملا فةئاسوفلأآو
 هاوراميفىأ (هلو-تو

 فيعض دنس ىاربطلا
 عقار فأن ع

 هاور ثيدح قاسو هيلع ىلاعتهّللالسد (هلوقو) هيلعاهرقافرك ذيا هيدلسعت ىوت
 رك 1 ا را را 1 ا كا ش3 1س سوا

 م
 ك2 2اس ت7ببب2بتا 7-9722 ى _ ___ب ح70
 ىلءابىداني ءمسوملاب لج ىلعتاراغلهأ مهنالةنانك ىنب ن ملجر موق, كلذاودارأ اذااوناكو خسنو
 هللا ىلص جب ير د | ه2 تاحأآد-ة5- هه [ناهبوص

 رجح نبا ل-ةنوهج> لءةمرحا اره مادهعل [هنعىلاعت هللا ىذرركب .انأ لسر وهل مقل سو هيا عىلاعت

 لاقو هدد مت ل راء او اا وان ده لح او سمشل اوشن :اك عداولا ةححنا

 صعدالا اهيلععلطنالةبمحلا ارا رسآث يدحلااذ_هىقنا هلاثي دح نمعدرالا حرث ىفىووقلاردصلا

 ثعب ةئسفالا ةعيسهيدموةل.1!ارودلوأى ىم لالا امالابد_جوأ ىناسنالا عونلا نالاق مث لمتلا
 هر *الا ص- -غانازسملاو ا عماجلا اه ءري_الا لالا ىف سوه اعنا لضاس

 ر !مللةي_سنلانحمصلاك ير حل الانام كلهن نامز فب زتماف ىرقلا.جيزامت هل و هرعلاو

 ول_ط ىلا ثءبملان يحن مةرخ الا ماكحأ ارو هاظئلذكو سمشلاعلطت ىتداحجب ردترو:ااروهظو
 امرك كد ا وهغ 1نمواصخامىهتناةدالولاوةوبنلا ةيمتخرسرهظه-:مواهب رغم نة سمشلا
 ناقسأ- لاب مال_اوةالصلا هياعمملعلانابث || نه كد ءدحااذهرك ذودرك ذيج : الوهن ه]س اسال

 نعناخيكلاهاور ثيدح ىف مسوهيلعىلاعن هللا لص( هلوقو) هياعةينبمةيرودلا هتاكرحو نامزلا

 هنم ب رش ة-هأي ةلامونوكيىذلا ةضوحن أشق ىأ (ضوح ا ىف)ا هومعىل عن هللا ىدرر ع نبا

 نواز عج( ءاوسهاباوزاهدعب أ مظنالةيرش نانا ةسوددورومتلاانقز رهف مالاك- !امدةدقو ساطعلا

 ىواستم عدر رم هنأ ىك تع اد هوه واسم يب :ءعءاوسووإ_خادن منيط+ ىقالا نم له اموهو

 قئاقدوةحاملا ىلع :بمرعأ اذهوهعءالضاتماقتسا|ذاالا: اياوز ىواشت المزان| سيت عادلا

 لظمحلا ىلاعت هاوقه:مناوءاصقتسالا هأمساست رغ عددبلا نم عونهنا ع. يصالا ىلأ نبارك ذ ذوةسدنحلا

 ناكملرب رح هلل جامح مالاك هلك اذهو هل لظال ثامنا ا ناللاغ اظد سدا هنا ىلا ءاميا هنا لاف سعش ثالث ىذ
 7 كلذ :ريغو ره ةقا واع صودلي أ نعيام همك اسمن: نمهيفدروامىفانالاذهو لا ةمماق لكل

 ىسرع ىبناجالك لثملا قاكو هذ هتعسةداي ز لك نمدارملاناللب ليقاك ْئثدعب أش هلاوحاب ل _عأهنال
 نيهللادبع نعةحامنباودوادونأهأو ورث د> مل سوه اعىلاعت هللا ىلص ( هلوقو) قد ر طهملا

 ناتلص لاق و هيلعىلاعت هللا ىلص هنا اوهو( رك دل :دحىف)امهنعىل اهتدقا ودر ص اقل ني ورعا

 ةالمص لكر بد لج وزعهللا حمست لم ةامه لمعان موريسلا امهوةنحلا لدالا ل .ملجر امهيدال

 كلذفهديباهدقعب إ_سوهيلعىلا_عتهّللا لصدهللا ل وسر تدر فلاقا مم عربك-ةوارش هدم و ارمشع
 ةئثامئالتف ةئامريكو دجو مسمسهشا ارفىلاىوأ ذاق نازيملاىفةئاسجو فلو ناسللابةئام ىهفنوس#:

 رشعد ةنسملانا وز ثيدحلارخ ىلا ةثدس ةئامسج و نيفل أ مويل | ىف ل هعن ركب افنازيملا !فلأوناسالاب

 5 تاوا_دلا نمةالص لك ردت رك ذوناسالا ىلعت رحاذاىأ(ناسالا ىلءن رود و ةثاملاإ هو اهلاثمأ

 امانزولاو 000 تلا رد ناو تسول وناس قو رق نوال : اهناف سلا

 ناذاه رح ؟ةفعاضمل لم ثكهناةهلزتعملا د :عواما حا صا رمالا ل_ه<ا يه.ىفنافوأاعقحصل

 !لالدت_ءااذ_ هوكلذىل_ءد» ؛ زيد قواهثارعل_ةأوهو صنلا هيدروأك اهاشءأرشعب ةئسحملا

 ؛ةبسنلاب وهو باسل إ_وه-لعىلاعتهللا لصق :رعم ىلع ىلا عت هللا هجر ف د_صم ا نم
 لو هيلعىلاهتهتلاىفصدلن ك,ملهناىلاهراشا اهدي هلوقو لهسصأ هنهذد_>و ههاقل

 ةحملا ىققةحتا|اهامسةلاس ر قىطويسسلالاق و ةعدرأهنامهضعد لاو زلوأ مع مسن ة كد هسه

 تايباعتلا ضعدذ_:عئأ ًارإ_بوهلعىلا عت هللا لد هنالهسفنباه رشا ناوةخ_ساهلا

 ىقارطلا



 نءاذهو (اذهماجلا عض وم مذ) اح هل اف لك ىلعوو هول دير توىفا مل! | لصأ و ماسح هب سدل عطومم ىقىأ (عضوموهو)

 هحو رب ر-هىلأ نع ىذمرتلا ءاورأك ( «اوقد) ةيسانملانمامهندبامل ضوحنا رك ذدع: ىلوأ ناك _فةحاسملا ةفرعمو هدذحلا ع

 نيبة-فت.دم لك لوةميط ىفادهىفاهلثلا لاق هلاه-ثوأهبوذج وه نم مهو و ةنءدملا ل هالىأ (هلءآبرغم او قرشملا نعبام)

 امّمدباع ىف تالةيهكسلاةحاصوة لبق برغملاو قرعشملا نيب عقيام ع. لعد !سوهيلع ىلاعتهللا ىلص ىنلانالاوب رغمو اهقرششم
 ةلبقلاةفرعمب ةقلعتملاةسدنملا مولعة لج نءاذهوانعىلانالةعكلا نيعةراصا طا رشا مدع ىقةماعلاة>>وهقاهتهح قباعاو

 (هلوةو)ةيعفاشلا ل عةيفنحلل ممو ةجحوهفةيصوصخلاهجوالفالاو ةبعكلا نمءالةهىلا ىهتلبقلا نا هرهاظو

 سرسغلا ةفرعمىف ىأ
 من ] عطووروةخسس: قوةيلاحتل +( عطوم وهو )اع هيف نااو لادن عفازبؤلا نضل وهو ريغصت:لاب(ةئديعل)

 نم ىرارفلا نيصح ءرإ || فن كيلو تنويرو ريدي تلا دعب تسب مال ديد تنوي هم ادا حماس ان اب
 3 مهبول 5 ةقاؤثملا رات الاهق ناووزك دلال لوئءاذهوول_خدبلو ماجةنيدملال_بوهيلعىلاعت فال سةر

 1 يالا ا رادرعن «ىلاعت هاوةك ماا عضوم ل قو اذهه.صوصغلاو حد! م:وىوفلا باهموءانملال ادع

 اننلم -هزلا نيب ام ه> رص هةر رهىلأن ءىذمرتلاهاور ثيدح ىف لسو هءلعىلاعت هللا ىلص( ءاوقو) نيقثلا

 الص لع 7 7 ري_باقتل ا دحا ىف هلق رك-ةومناول ءجاو ىلاعت هاو ةىف اك دح لا ىلءقلطت ةل قل ا( إبق برغملاو قرشملا
 0 ى 3 ا لأ ل متل نا.ءاماوهو قالطالاد_:ءدارلا هنالانهدارملاوهوابتمسو اهتهح ىلعوةءءكلا ىلعو
 7 6 3 3 تاعجاذار_عنيالاقوه-لعتستااو هلام شوأه.و:+ىف ىهنم ىلعوأن وبطاللا مهنالةتيدملا

 8 00 4 ىلا 5 ةمبهاكسلا نمي ع لايةةساس>اولان وك اماو هل_قام_مباخ كراس نءىرش اوك.« نءبرغملا
 ىل سو . 5 يع هناثدد_ل|ىقدهاثااوماقملا اذههعالهقعلاب بك و ريسعتلا فق لصق م لد وطثحح اهعهح أ

 كيرادقو هننبا رعاو هنوقح اذ_ههنمض'هنمدا هل قلات مسةفرعم نافت املا هد ىل_سوهياعىلاعت هللا ىله هملع ل ءلدب
 3 | : 1 1 ىطودسلا هج رعلوهباملا ىقريثالا نيادرك ذثددحىإ موه. عىلاعت هللا ىلص( هاوقدإ ثيدحلا

 مث ا رظم لرب من ناكو ةفاوا نءناكوحّتفلام ومل--أوكلامانأ ىكي :ىرازقلا ند> نب( ةننيعلا) «ءاعفةيلهنال

 فال ءرشعهعش ناكو هموقد سناك هنالعاطملا ىجال اهال_بوهيلعىلاعت هللا ىل_صهيقلاوىذلاوهو بارعالا هاقدنم

 م لاقو ىبتناءاقق || عشا نين ايف _بنبد#م ني نافعنب ( ساحب عرقالاوأ) نيعلاريغص" نءلونم لعةنديعو
 هل-بةل-يقوعتملا مون أ اهي رشا مرافاعاح_ثناكواضيأةفاوثاا نموهوهسأر ىف عرقل عرقالاببقلو سارفهمساوىميمتلا
 ىذلاوهو مع ىن.دفو ىف سو هيل عىلاعت هللا ىلصهللا لو سر ىلع مدق ءلاسأ مال _الاو ا هاما فهموقىف

 قىعدناىدقاولا لاقو

 (عرقاللوأ)ناثعةفالخأ| ىوارلا نع هل لوقا! ىفككلاو ريسلاىفةروك دمهتص ةوتارح !ءارو نمكنوداني ئذلا ناهيقلزت
 ىحيتلا سد أح نباىأ كمل ءاانال ةقهنمع هذذدعو لي اهياع ضر علسو هياعىلاعت هللا لص هناريثالا نيا لاو

 عمدهشو متفلادعبدقو ءافلاحتفب ةسارقلاو ردصمو ف رعأورصبأ ىأ(كنم للاب سرفاانا١ سو هيلع ىلاعت هللا ىلدلاق ١

 لهأ  رسدءاولا نس دلاخ الدكت ل هل ل-ةي ل٠ ميك بول كانه اعدرو هورخآ ىنعموهو سرغلا نمرمسكلاب هسارغلاو
 هتمدقم ىلع ناكوقارعلا | تبا" نيديز نعىد_هرتلاهاور ثيدح ىف سوه ءاعهللا ىل_ه( هلوةو ) ىفاح ىف عا هنأ ن مهمل
 ْن هللا دمع هلمختاو ناهرب'ادعد ةوه:ءىلاعت هللا ىذرهب واعمال قمم هللوتملاو رماك:ديدعتمتك اناكو(هماكلا)

 قيددلا هيلع نذرسأ مث

 لا ا ماما هنن مه دعو ناي وأ وةثالث مهددع غابف مل-وهيلعهللاىل_ص ىلا باتك انههتشاحف

 2 م ناطر ىل_ءاضرأانأ تفقود_ةوتاق فيلا: بم_هدر-:[ىراصنالا لاا هخي_ثنالاةءىقارعلا

 نا روتجم شيملاو م واد ناكو خا اماقمال نالت هبا رمت اعين شلتاك و داك
 ىلصوهنا ثيدملاسير غتر ىفو( كتم لان)فرسعأاناىأةسارغلا نمذوخام (سرسفأ انا) ةفلؤملا نمناكو
 هاوراكىأ(هلوةو) ك:مسرفأاناو هللاةف كل ذم للا ملعأانا هللا فةننيءمدنعو ليلا ضرع تو «ياعىلاعتهللا
 سابعنبا نعدوادىفأىوةبواعمليقودب زوهوهبصخالاهبتاكلوأ هءاتك نمدحال ىأ(هءتاكسا) تباث نبدي زنع ىذمرلا

 حرس لأ نباناالان معن رأوا: الئاوغلب هناتكن اى حلا مالك ىف ىت+سدقو ل_بوهيلعىلاعت هلا ىل ص ىذللا فاك ناك لدلالاق
 لطخ نبا لثق ن«مالسل اوةالصل اهياعهلوقل ةبعكملا راتساب ىناعتموهو حفلا موي لشتف لطخ نب |اماو هللادجاستامو عمجر مثدنرا

 «لنانىففاتيخاو ةنحما فروق



 هدؤتلا ىذتةيهنالىاحمالاقارك ذكرتك أىأ( رك ذالاذ_ههعضوىأ(هنافإاهقوذىأ(كنذاىلع) تغرفاذا ىأ ( لقلاعّض)
 نآرةلادروامهب وتيلماو تلاه نمسا قا لعل ىأ ماللاديد_ثوىفاثل ارسك و لوالا ما مضد(لملل) ةل-حملامدعو

 هللا ىنصهنا عم) مولعل او فراعملا نم !سوهيلع ىلاعت هللا ىلص ءاع جام رك ذامىأ(اذه) هيلع ىلى-ه5ق#اهيلعىذلالاميلو

 هتباتك مد_عاماوهيادآو طل لعب ىلعةيام هباتك ضد ماعت نم سامى ةراشالا نار هطالاو( تّةكيال ناك ل_بوهيلعىلاعت
 هدار_5أ عيج نعههاغتنا بجودال سذ<لا نعْئدلا قذ ناهيؤوىحدلاهرك ذ ممدود تسدالو ىتةكالةمأانا ثيدحلف

 نءمسم5ناكهنا ليل دم
 و-ه ىلوالاف بدكيإ

 ىلاعت هلوقيلالدةءالا
 هلة نمولم# تنك امو

 ه-اعأتالو بابك نم

 بايرالاذا كيم
 أ (هنكلو) نولطمملا
 م ءىل وأ)ايمأهن وك عم

 ىتح)اندلعأ(ئثلك
 ىأ (راث آتدرودق

 فو رحمت ةرعع) رابخأ
 (اهربوصتنس>و اما

 اهريودتواهليوطتنمىأ

 ةخس ىو( دال هلوقك)
 اولوطنال ىأ اودعمال

 (مي>رلا نجرلا هللا مس)

 نييددري-غن «هنيسى
 ءابنظي نا ةفاخم هنس
 ملا وءاملابأ رقية ةدودمم

 امامي نيس ريغ نم

 ديز نع ىرادلا ىود
 نيبقتدتك اذا سن أن يأ

 نجرلاهللا مسي ؤنيسلا
 (نابعمنباهاو د) ميح رلا

 ىرصملا ق>سأ نياوهو

 ند ردا ركام
 نياهاهو اهيفلاقنازيملا
 اذا ىردأالو مزح
 (هلوقو سابع نبا قيرط نم ةئاسمالثو نعسعتو ست ةنستامو ىبتت ١

 (كنذاىلعإقلاعض) ام مع ىلاءتهللا ىذرهنواع هودي ز إ_بوهياعملا هت هللا ىلص هلةباثكللا 0

 د_طوهواهم- ضولاذلارسكبا رت ذرثك [ىأ(رك ذا )كل ذكهعضو ىأ (هناف) نيم. دارملاواهميعبمل

 لعأو ىلعو رك ذيامىأاضيألوعفممسانوكي نا هيفزوج وللا مملا لص لعافمسا(لملل) نايسناا

 قحاهيلعىذلا لا .يافىلاعت هللا لام نآر قلادر واههب وبناكللا ىلع بةكيامءاةلاوهو ىنععىلهأو

 نام-لىلءأو ىلاعت هلوذاماو سغارلا هلاقإك ايد تاقف تالمأ لصالا وهل عىل ىهفىلاعتهللالاقو
 .رلاوربد_ةةريغنمذ > ىنعع لعق مسااه لي ةوهركذاوأ اذهذىأ(اذه) .عاهمأ ءانعف نيم ىديك

 نآرقلا ف كلذك ىهوهممتءاموأرخ الءالكنمصاختلاو لاقننالا ىف ة عت هةماك ىهو ه-ةلاخ
 هياءىلاعتهللاىل_صدناعم) الاوحأوةادكدلاب لسوهيلعىلاعتهشلا ىلصهدفرعمىأ برعلا مالكو
 0 هناافأبب مد ةناكس تكي الناك هنالهتازحعم نموه سسكالو تتكءالةيمأةمأ نم ىمأ( مل_سو

 هلصف [كةيلعاوعنثو هودردقو مهضعب هركذ[ك ةيديدحلا فكلذدعب بنك هناو هرمأ ل وأ فكل ذ ناك هنا
 سوهياعىلاعت هللا ىلص(هنكلو) عضو ءامريغ قهناب مدقت دقو ىؤارلا ثيداحا 2 رد ىقرح> نبا

 وهورنأ عج( راث [تدرودقىتحئذ لك ل-ء)ىلا ءتهتاوه دل قولا نابل ءاللو وجال ءانبلاب( قوأ )
 ىضر نيعباتلاوأ ةباهعلا ضءن مالك ن م عوذرملا ثيدحلا لب.ةراس صخيدةو اقل طم ىورب ورئوتيام
 ةندحتسماا عر وصىقأ(اه ر وصت نم س>و)اهمسرةمقيك ى أ(طخلافورحهتقرعت) 5 معىلاعت هللا

 ىأ(ميحرلا نجاه مبدل هبتاكل مسوعياءلاعتهللا لص( هاوقك )ا هسوأم نمواهلهأ دنع
 نابع نياداور) اودعالتخ#ن ىقواهترو ص سدلي هنافاهتانل نيب رمغ نمدلي وطةدهنيسلا لعمال
 قدسانب نابع شن مساقلا يدعوه نا.هثنياواهّمءىلاعت هللا ىدر (سابع نيا قي رط نم

 |0001! ناريس لاى حجر هلو مز نبا هقعضوءئامونيسجتو س ظنون كلاما ىرصملا
 سن[ ثهد> نم ىمليدالوهدجأل محرلا نجرلاهّللا مس دمالهنعىلا٠هّنلا ىذر سابع نبا ثيدح

 تباثنيديز شدد_>نمهلو نجرلادمياق محرلا نوحرلاهللأ مس دحأ بدك اذا هنعىلاعت هللا ىذر
وه-ياعهللا لص( هلوةو) محرلا نورلا هللا مس ىف نيسلا نيمق تدشك اذا هنعىلاعت هللا ىذر

 ىف)ل_س

 هللا ىذ رنايقسىلأ نب( ةبواعمنعإ هلوق هلءافتئانولوهجال ءاذبلاب( ىوربىذلارخ الا ثيدحلا
 ىلصهنع هنو هرب ىأ هن واعمىو ربئذلا ةحاسن و مد2 5ك مل وهيلعىلاعت هللا ىلده.دتك دح أ هنع ىلا عت

 ل لاقث) هل ىفوهد دعى أ (هيدن نمي بنكي ن اك هناا ذه ىلع ل عاقلل ىنممىورب» لس هيلع هللا

 اقيلوةقيلاهعيل.ةاودلاقاللاقي نيسنك اسلاءاقتلالفاقلاو مال ارسكو ةز محلا متقبرعأ ىلا (ةاودلا

 اذك كي ىقيلبه_:موهقصاأا ذاه.قالم_طوقنم اهداد_هحاصأ ىأى دعت.الو ىدعت قالواهقالاو

 هعنماهحاصي هنالدو وأد يلوأر رح ن هةاودلا فل ةاميفكلذلامعتسارهتشاو بساني ىا قدلءالو
 ريوصت ىلعن وءأ هناذافر حت هطق لعجا ىأ( للا فرحو) طخ اد_ةيدق ىذلا 2: ىف دادملا أ ةرثك

 تاغتلا

 قلأ هللاقفمال_لاوةالصلاهياعهردب نميستك«ناك هناةب واءمنءىو ربىذلارخ”الا ثيدحلا ىف) سودرفلا دنس فاك ىأ
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 سوماعلاىفامىل-عقالمد رش ىنعك 3 واهدادما هحاصأ وةقيلاهلعجاذاَذا ودلا قا نم رم ملللا رمسكو ةرمشا مشب (ةاودلا .٠
 ديزأ نوالاهةشفرط يلعجاىأف د رحدلا نمرمأةر و اكءملاءارلادي دشتي ( ملقلا فرحو) هد رالةليلق ىأةغا قالاو ىرهوح ا لوقف

 ةناطللا ىف عدب أو ةياثكملا ىف ع مسأهنالالولقرخ7الا فرطلا نإ



 َىآ ءااد_ هدواولال ع وهما عطسو نمد لل اهمال الجلل وعن الو ١ ا اى أ(نمسلاق رف ولاهوطىأ ٠( ايلامقأو :

 _ّء د 2 طاب .اعو ىذ_عااىلع شت رد <+-1ىقعاس افا :يعهنوك لعد ىفأ هلا ىحدإا ل صأ ى امام ف :ةلمنملا

 رثك اىأ( جرااد_ءوءذ كف هى '( هان .-حب) هلو هأ 1-1 اريد ماقرنهطسو نهههطقءىشلا رات س وماقلا :الفءرحتو

 ا :أنءىمل ؛دلا ىو ردو مملاا م العث 1 ->راادو>و) ىلوالاوهو اهرخآو [نونلاوم اوعا 4| نمهخورح

 مرح ”الاواع :دل ولما !!ًةجرلا مو هعلدملاب نوحرلا صدخ لي وا جرلا هلددميلادمىأنجرلاذميلق :محرلا 0 هللا مس 5 دحأ

 مال نالدهشامر ك ذامىأ (اذهوديحوتلاب احأ ص هنالدب وحلا )ا صخو

 امال اليلتافوطو هلو هش 2 ةناياععاىأ (ءابلامقأو) نب. سيلا ةكهص وف : مهقب رك نوك 1 وتائسلا

 ىأ( م ار وعنالو 9 صءنن ماهم الصفن ما لسا اءجاىأ(نيسلا قرفو) ما فا[ نع ء ضوع

 واولار 3 ةلمهملانيعلا عم مل 3 هلو ءااوأخ ما ب ءار 5 '!نيعلاك ة-ومطء اجر ء*اد لعحتال

 ىعماوذمدم !(نجرلادمو) امسملا هءظوت هظ لور وصوهتبا ”2ىأ (هّللا نسحو أ: لمهمءاروةددشملا

 71 مرأدارملاو أاطخةطقادلا لالا نءاضوعن جحرلا اذكهنونلاو هيلا نيب ءامدم ىنءعويفهفدملا

 قلط دب وجها اوهستب اك ن ندنح ىلأ(مح >رلادو> و)ىنامع ةءلا شق حصملا مسرة هل اح ودع وودعت

 اهجراخ دءاعرو فو رحاب اغا !|ني_تءارقلا ف رعىفو طا ني. ف رعلا ىف ص” ونيسحتلا

 مل-و هيلع هللا ىل_صهد ةرعمىأ/اذهو) سودر ءلاد:مقىماندلا اور ثيدحلا |اذهواعافصو

 ىءاقلاو هوو ىد ع ىأر دس ةمرج خو هوأ هدا ازءاقلاود_عسالفىت "الا هاوق رمد ةءموهو طلاب

 هلافامملا:راشاة في رشلاهدب (بتك مال لاوةالصلا«ءلعهنادناو رلاعصتلنأو و طر هل! ناوج

 هوك 0 هنالهئاومدقت اك ةيديدملا ىفءديب بتكلسوهيلعىلا هت هللا هناىورهنان مىجابلا

 الف) مل-_بوهيلع ىل ]اع هللا لص هاى !ىرخأو ”زجعموهع همدسءاضق اب ى ا م :ارمالدرعأءدب ىف 2 : اك هنالاسأ

 ليقع جا انِم 1 م (ةءار ةلاو هنأ 1 ا الخلال ءأ(ا ذه 1ءقزرب نا القع( دعس

 ىلاعث هللا هجرىراخملاىفامةداهش هاىرخأ ءزحعءمتقوىف وا ارقااوةبات 51 اهنم عي نادءبنالو

 هناوءاضقلاةرعىف هلل لو دم هيلع ىغافاساذ هبت كةباتكل اذخ أ إو« ماع ىلاعت هللا لص هنأ

 لاقف نيكرشلا ضءداهاب هللا وسر حمأ هنعىلاعت هللا ىذر ؛ههجو هللا م رك بلاط ىلأ نب ىلع لا
 لوقأ هللا دبع نبل م كم رلعىذافاماذهس كف س كن -<هسلوباتكلاذخافادبأ دو ًالهّقاو

 هل ساه 2ةعومةدززللهوءسن ههرصعل !هأهيلعاهر 2 أىابلا نعتردصء لاقممذ هنا تملعد#

 ىلاعت هللا لص هناز>عم نمد عهنوك هن ,؟رةلاو ثردحلا صخلفلاخم هنااولاةوهرصعءاملع هحاذفا
 نآرقل اىقو ل هالاىال+ز ودللاو ىلاعت هللاهجرىراخبلا ثي دح ىف هنح رص هنابباحاز1 و هيلع

 هدعب نمهتبات5ىذةقي كنيميبهطختالو باتك نمل ن مول: تنك ام ىلاعت هاو:نالهيلاريشام
 اماوز ىراخبا|حارث نمهر غد رجح نب | ءركذدةوهرمأ لوأ ىف ةز عمه: .مأن وك ىنان:الزجعموهو
 ىد هتعابالا قطغالو قرص الدحا ]واول ولد ئا.قاهعج ج(برعلات تاغلب ل -وهيلع هللا ىبص هماع

 هدشن أن اوهد ثنبالو رع_كالوق :الزاكن ا ء(اهراعش أى ناعم ظفحو) ىط: ملاهربغب ملك-21الواحول

 ةفرعمفراعملا ن«ه.توأأمم

 مناو)ط خلا فورح
 نمىأ (هناو ءرلاح ص

 ا 0

 هنا) ةياردلا باحأو
 مال_-لاو هالصلاهيلع

 ال_:)هدمءىأ(بتك

 اذه ع ىقز رين ادعبي
 (ةءارقلاوةباتكعلا عنو
 ىذتقت هنكمسل ىأ

 لاهكلذانمدن [ككلانه

 اضأ دعس الو ىحدلا

 هيلع مرسي ناك ناو

 ةفرعماوهيلا ل _صوتلا

 تقو ئ هفتماعق نا

 ةناهت نا رود: تب
 ذخاف ىراخبلا عمدت ىفام

 .ىلاعت هللا ىل_صىنلا

 ٍباتكلاِل_وهس-ىلع

 ىذافاماذ_هستكف

 هللاد_هع ند هلع

 هنا ءاضقلاةرعىفهءفو

 هّنالوسر عما ىلا
 ءكلوععأال هللاواللاو
 باثكلا ذاق ادبأ

 بنكي نس سدلو
 ىابلادياولاونأ لاهو ىلحلا هالاذامىلع هيف شالاز اهم عقوستك ظفلنا نذعالو ىسبتن :اهزلا دمع نب د هيلع ىغاهاس| ذه بتكسف

 تا اهلا الوعمزام ىهو ىنيمة_> ص وظعالانأ اه-صخلموةريهش ل لاو ةعاهتان ءدرفتمذاثلوقلا اذوىقوهيةقيةح

 ىلاعتهللاىل_صينثلا اىراخملا ىو ردو هظعل امىرمعبلا حفلا ىأةريتف عقوواذهفدصملاةرابعم هونك الصأة> حصن

 ةءارقلا ةءارقلايدار 1 نامل - عا مثل ءاىلاعتو هناحسهّللاو ىراخبلا عمم ىف اهرأ ل هديب هلوقىلحلالاوءد ب كلذ تك سووهيلع

 قز رىأمل-علا ىلع ةفوطعمةءار ال-هجقفاسااداقوت كنا نمل رقلاو ةبادكسلا عنم ىنءملاةءارقلا نط مالرظنلاب

 برعلا اغلب ؛لسومياعيلا ع هللا يلصهملعاماو) ينءملابارغاو ىندملا بار عاى المدعي وىبتناةباتكلا عنم ١١ عنمو:ءارقلاو علا

 اصرصننىل/اهرامشأ قاعي



 ىلعىأباتككلال وأ ةخسن ىقو(باةكلا لوأ)اهراعشا ىفالب رءلا تاغل ىف هنعدروام صعب ىأ (هضءب ىلع ان مئدقر وه مرءاف)

 هلوقهتيمال ف رمهز نب سعك هد نأ دقو مال اوةالصلا هيلع هوذا ْمموا يناعمنايب واهم: امم سنا رغ نم ىيسام
 هيلعىلاعت هللا ىلصلاقفناذيعلا اولا: ناترحاامهراحصاللاة ليه: نيد قونيبم تع « اهبريدبللاههترحىفناونق
 هتدي_صقىئثلام نب تعكهدكنأاماهموئترحلا فلوالا ب رعلادنعفورءملاوه ملسو هيل عىلاعت هللا ىلد هلاوامو نانذالا سو
 حاصب أ لبو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسر هللا عملت سناوقلا ابيثةبردم د ةمخ# لك امزح نعاندلاحم هلوقاهقوةينيعلا

 هلاقامىل انني دنءاندلاجت بعك لا ةفنسحأو هفلسو هيا عمل عت هللا ىلصدّنلا لو سر لاقف رين بعك لافاني دنعاندلاحتلو ةينا
 7-3 مس وه.اعملاعت هللا ىلدانيدت

 فريف 9 نيشلا حاشي

 ءاهق دد-_ثونزونلا

 ةباور قو ام_ميقةنكاس
 افا قد داش ان

 اهتامهم حم ةبانسس

 ىساَقلاةباوراهرسكو

 اهففخو اهنونددشو
 نيالاق هريسغورذوأ

 نيسلاعشفياهلكلوقرق

 د_:ءالازونلاد:دّدتو

 نونلا فقع هناقرذ ىلأ
 رسك هنافىساستلاالاو
 قربثالا نيا لاقونيسلا

 ةيد4 ارانسليقةءاملا

 نقرا مودع
 ةياور ؤوددكتواهنوت
 هانس ىرخأ ىقوةذس
 فيقختلاو ديدثاي

 ىف ىورحلالاووامبيق
 هللأ ىلص هناثددحلا

 دععإربم .وه.لعىلات

 اه-سل مم هلم ةصيخ ل

 ىلا ا4لاقو دئاخ مأ

 مث تام ثالث لخاو

 (هنسدنسشي دحلاىف هأوةك اب رعلا ادعاممىأ(ممالاتاغل نمريُمك امز>كالذك 9

 نيبد ثننو اهبهنوحد«عئادعنوقلملاب رعلاءارعثهياعدرتناكهناالا هلاو> أرك أى هنز و ريغاردان

 اهيفلاقو هتديصقهدكنأالابعك ىرتالامهئادصقن مهرب غهملعت ملاماهمملعب واحلجصيقهدب

 ليه ن يدخل قونيبم ودع « اهيريصءللاهترح ف ناونق ,
 نانذالا لبال لت وهيلعىلاعت هللا ىل_ص ملا ةنانيعلا نان رجلا مهمعملا تهل ىذر ةباحصل لاق
 ةمقلعلوةىرتالا ب رعلا د: ءكلذكو هو

 بربر طسوةروعدم ىعماسك « امهيثقذعلاف رع ناب رح هل
 ةماثةسا:مةباثك-ل ادعي رعشلاهرك ذقوةرحشلا ىلع د:ةرمثل اودصقلا هذ رث اظن مهضعب لعن دقو

 ىلع لوادهيقو ةنسملاهدصاقمنموهوه. سل لو ةفرعم متأ لسوهيلع هللا ىلصهقرءاممامهنملكذا

 ىدةرافكتلا ضورذنمهتفرعمنا اولاددقو مولعلا نمهريغك نو:-مرباهنع ث> لاو رعشلا رك ذنا
 عانّتما ىلع قافتالاد_عباوءلّدخاو نابملاوىفاءملاةمولظذم حرش ىف ىطوءلاهرك ذاك نيدإوملا عش
 ه-ظورلا ىف اكنءلوقلا نملكب ليقفالو أ اهم سك ناك ل_هامتمرحةيعؤاشلا ضءب لاق ىي>طخلا
 راف زهظأ ناك اهراعشأ ىناعم مهفلاقواهنا هيلع ضارتءالاهجوالف اظاغلالاو ىفاعملاب قلع, ظفحماو
 تاغللهةةرع«لثم ىأ (كلذكو) مد: مك هتحاصأ لصف ىف( ناتكلا لوأ قهضءب ىلء انت دقر وهشم
 ةزجعمهنا ىلع يلدوكل زل هتف رعمىف قرتاذ_هوبرءلاربغ (ممالاتاغل نمريثكسل هظةح) ب رعلا
 هيا عىلاعت هللا لص هلاوهنسهنسدلاخمأ ن عىراخبلاهاور ىذلا( ثيدحلا ىف هلوقك )ةينابر ةمهومو

 ةشدحلاب تدلو ةيباح ىهوريزل اهج وزن ىف اخ توب ةم.مأ اهمأ صاعلا نيد. عسنيدلاخمال ملسو
 ناو موتغل نءهفرعت اعاهط اخواج لس وهيلعىلاعتهلنا لص ىمتلا فطاتاذإ ريغص ىهو اهب تورت و

 رضخورفص مالءاابيفءادوسةريغصهصيع ا هيثبايثب ىف أ هنالاحلهلاقو ب رعلا مص نمةيد رعتناك

 هانسورصقلارانسانسورك ذاك ةنسةنست اغلا ميفوىراخبلا لصف كك لذا لاو املاهدلأو اهاعدف
 ىامركلا لوفانسنيسرسكى و رواهفيف<مهضعب ركتأو اهديدشتونونلا ف يفكك عمفانس
 ادهاش ىأاش فيسلاب افك هلوقكءاحلافذعح تففخوةذ> اهلصأو ةبرعابا
 لوالا نم دهعن لهذوذثعمءاد_:لامخرتري_غىف ءامسالا نمفذ-ك | ناوتاداو رلاهذ_هءانأت
 ةغلبىأ (ةيشحلاب) اظفاهن_سةبسانملوة_صيخئارابتعاباهثنأ( ةنسحإ ىععهنسىأ(ىهو)

 3اس ييهجشطش7 تحت حسب77جججبُّّْجج> تت “تب “< 0س 0٠7سم سلا

 نسح ةيشدح ارانسا:سد] اخ مأال وع لعحقف رفصأ و رمد + اا هيك ملعملا رظف

 هللالوسر اها ك ىلا ىهو ماوعلا نيريبزلا ةأرعاىهو ةسشدحلا ضرابتدلو ىتلا ديعس ن بدلا ةثبا ىهدذهدلاخمأو ىزتناهغا ىهو

 ىلصهللال وس هر هل وعدا دمه ثنيدانجا,تاس .ومح رلا نجح رلا هبا مساستك ن مل اوأاه وأو# ريخص ىهو توهياعملاعت هللا ىلص

 هللاق هم عتس ناهنءىلاعت هللا ىضر رك ونأدا رآ لس وهيلعىلاعتهبا ىلصهللال ]وس رقوناماةنمدل اءاعنص ىلع لس .وهياعىل * هللا

 ةشحاىلاةب وسذااةغللابىأ(ةيشحلابةنس>)ةماكسلا هذهىنعمىأ (ىهو) ملسو هيا ءىلاعت هللا ىلص هللا لو سردعي دحال ل عال

 دارب ور ونلا يندميانملأ يتاطبنادعسالو ننسحلا انس ةمركعلاةوهبزمرلادصقىلاءابالإءاحلا فذ>و ةيبرءنوكنادعسالو

 ف رط نهاره ريغ وناخيشل اماو داكىأ( هلوق 2( ر رهظلا ونسحلا نبا

 ١ ظ
 آ
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 ل ةلالاقث مل_وميلءىلاع هل هللاىلص هنعلثسدفو ةثحلابىأ(اهبلتقلا ا اسءا رفةحوتفمءاج(ح رح ا كل وز

 شدحلاةغلب لءقلابشي دم |ىفءرسم ءارلا ناك ءايج رهفلالوق ذرد ةنبالوةامأو نيتغللا قفاوت وننموهث ةةغالاَةْعَأن ءريثك هيلع صنو

 ةزمسهلا عتب ,(درد سنك: ءر رهىلأ تي د->ىف هلوقو) حرك ةيب رعاشض ةرعاك ى-هفالاوةاورلا صعب نمت هإوقق

 ىو ةنكاتءارام_ممدب نيم حو ة قم نبت ةامهمنيلادقن كب ورضتو رسكتوءابلاعّتةونونفةنكاسفاكلاو عتفنو نيشان وكسو
 رح نطملا مجو ىأ)هرخآ ىفنمعمدردىرخأ ىفوةمجعمامهمىل والا ةخن

 م -> وةلمهملاءارلانوكسوءاملا تفي (جر ملا رثكيو) مدقم ان تفلا تيد حى فرطغ
 رسؤعلاطملا فلوقرق مالاقو وزد ونإلملا * ” هللا ىل_ص هررعفة_ثح اةغلب ىأ( اهبل -ةلاوهو)

 ان مل مأوةحيح- هب رعىسهذالاو:اورلا ضن نممهو هوهوةثحلاةغاب لا ةلاثءدحا
 ىستناىلا رح رد ؟حجرفحلا ف ةرابعلاوةما- ةلاموىلاجر أ لابن هأمو صعس ,مهضعد سانلا طالت

 ىعمدر و هنأ لعب هممو تن , دح اى ىورمهريسفتنا مهو نأو وىلاعت : هللا هجر ف دصملا لازاملدروهو

 و ىسافلا ستعالا هأإهح الاب ركذ نبع 221 5 مو هنال مون م !ناح رهملا هنا نمل قامو ةتثعلا

 جره قمهلثملا<: :مو هيف هداورلا تصص نأناو مصلاىلا برقأوهو نيتغالا ىذاوت نمهنا لي ةودحأ هلي

 لئاقلا فرظتدقو جاودزالا هنيكتوما كح رخاوجج رعو

 جرو جرهىف ءامهصلاىلا # مو: جاهف عيب رلان مرآ

 قو( دردسنك ثا) همعهجامنب ما هاورىذلا(هرب ره مى : دحى ) سو هيلعىل اءن هللا ىل <( هلوقو)

 ةنكاسةمجعمنيثو ةحوتفمةزمهبسنكشاوةنك اسم «ةداي زب مدرد بتكشا تاناو رلا صعد

 قو 5 ,ا عىل اعت هللا هر فصلا هرمسؤوةنك اسةد>ومءارو كو نو .وةفمةسب رع ف اكو

 اهظفاربغو تب رع نيش | رمس ك,هنكش لا ةءؤءاهابيقدازب , وحدشت هلت :وةرو-_كءةزم ةسراقلا

 ةنكاسةلمهمءارام هب نيّدحومةمْن يل مهمنيلادبدر دو مجعلا دنع ٌسركلااهان عمن اف اهانعمو
 ءاوراك ىمملا طاققسا ونيلادلا لامها عيحصلاناتملعذق وهمفامىقأمسو ماك _ملارممض مهدنع ملاو

 ىلوالادردلادناليقافتةداو رلاةقث وهتغاب لعأى و زقهنافهنعهداو درلاه.,تط_ضوهحامن|

 عج و ىألاو كلذ عصول هناف(ن ط- اع وىأ) هلو بسانياالهنال ماا هنأو ركن وأر نممهوةمحعم

 3 و رىذلاوس رعتلاهانعم لرثلاقي ناالا ىلا 4 رتبت أو هوك نط عجوهريغمرتقو لال

 وبألاقهنذس فو نط لاءاتعسمي راق اهم ثنالعصأ و هوةحو -ةمفاكوهر و-كمنيثن كثهجام

 تلقؤ دردمثثلافوىلات قتلا ساج مث تيل صوترجهفملوهيلعىلاعت هللا ىلد ىنلارجهترب ره

 نياانخي شن ءالقن ديدسملاح راثلاهححاذكء اعْمَو ةالصلا فن اف لصف مقلاةفهلال ورابع

 بأ هيلاورصع ظافحملا ةعاخا ذهانخ ش ناؤهف رعاقدمتعملا قىئاو هوهريغو ىطاتلا قا دبع

 هللاىصهّللالوسرنإو ةزمهلا ركب بنكش ا ىور ومىلاعتهللاهجرةر وهثم فيل لون 1ارقئا لع
 هللاىل_صهملك:هحو اوركذ. لو ىفاسملتلا هلاماك لوالار وهملاوءادردلا ىلال هلاةإ_بوهيلع ىلا عت

 رك ذوىلهرسف مث لاقهنأدر واذلوهرتسدارأ هلع ىمجعي سدلوه وةيسراقل هعمل وهيلعىلاع#

 دم ”ءافةباو راهدن_ب لوبي رغوهو فاقلاب .:ةشاغسنلا صعب ىف هنالاوو مد قباماضع ناهربلا

 2 هك سي اح دامس سس دعوت تيصاسم

 نطل اوهسنك2 !ناف( ةيسرافلاب

 لعلوع >ولاهانعمدردو

 سكب مرد ةئاايلصأ 6
 هدعب فاكلا عمقه م |

 مدرديءابلا لاصتايو يم
 ملكشلا مون .ةلمهلاب
 بيرقن عوني .ةنوكرف
 اذ_هس 5 اظغاوأ

 هحامناءاورثددحلاو
 ةيلع 7 دوادهدنسىؤو

 فو رعمهيفمالكلاو
 ىورهنازيمىف ىهذلالاق

 ةيلمئدواذز نع ةعاج

 ةريرهىلأن عدها نع
 ىلاعت هلا لص ىنلانأ

 هر رهاب اي لاق سو هيلع

 الثلقد ردسنك ثا

 قدا رنا وبلا

 هآو رام حصالاو ةهلدمام

 نعش! نعىبراسحلا
 لدال هلوقف و: الس رمدداخم

 ع ردقم ماهف*_ىاىلع

 علا ن ك2 نا ظوفلم
 لدبو هل هناف ةحوتفم
 ةخ.نن الطب ىلءاضدأ

 لاك |اهفهنك امااةدايز

 هد>و رهظاالهءاوهو

 هده هرب رهىفأ ب اطخ

 لمحي ناالا هللا ةملكلا

 كيلطوثيدحلا مامو 0 هللا ىلص» رسف مش مد يوم وس راباتماسا داماس لم بشطتو

 ماننأوسوسيلع لانه لص تا لوسر آر لااددلا ىف ن الو امنبلاك نمت طنال لقنومقسلك نساغشاهتةتالصلاب
 مها فلاضوهولا: تيدا ركذفهج روب ر سنو خشم

 ةص انتا دن» ها ل صأ الو ةماعلا ةنسل أ ىلعر وهشمةدحاو ىندب كب رمتلاو نيتنث نيشنث ىنعب ودودنعلا
 ثيدحو اذه ملعأ ىلا عت هشاو ع 0 ل



 ىأ(هضعبسالو) ءاكبىأ(هموقي ال اواذه صعب «نالا) ة.ماا فراوعااوةم6ساا| فراعملاو هركذامريغ عمىأ(ل ءاذرعش ؛ىلا)

 ةلوطملاب ةكل اة_علاطمىلعةبظاوملاىأ(بتكلا ىلهفوكعلاو)ةسردملا مزالوة-رادملا ماودىأ(سردلا سرامز هالا)ةداع
 عيجق ىأبصالاب (ه رع)ةثحابملانهعتدحو لاو فا ةلانهخست فو مولعلا لهأ ة سلاح ىأنوخ :لاوءاعلا وةئاثلاب , (اهلدأ ةنفاثمو)

 0 اهتلاقأك) فوصوموفو رعم( لج رز مالسا اوهالصلاه ءلعهنألا او ىأ(وهو)ءرهد عايطريغنمهرع مانأ

 0 حا أف هلوق
 لع .ةاعاطموأهرظنب ىأ

 وهىأ (فرعالو) هع

0 

 هنم ةمحصب

 7 هئقص

 ةءارقلاوةسار الا لهأ
 ىأ(أنالو) ةنامكم |او

 نيس) رتالوأ الو
 هنار دىأ () مل-_ءمجلموق

 ةباورىأ (هءارقالو)

 (رومالا هذهنمئش)

 اتراك نك ىلا
 اهمسرامع فادنالا

 ىأ(لبةوهفرعالو)
 ىوعدوهتئةثعبي لق

 ىأ(اهتمْئشب ( هنوسم“

 ةءارهلارومأ ند

 ةباتك-ااوذ ساردلاو

 وه فر -ءالو ىوربو
 ىلا: كلنا ل

 (هلةنم 00 د امو

 نارقلا] وزن لبةىأ

 0 (باتكن م)
 اهريغو ةيهالاس تكلا

 (كنيميب هع الو)

 لبق نمهبتكنالو ىأ
 ىأ كنس هاوةواضدأ

 بائرالاذااهمامتةي؟الا فذاب تعمسو ىنيعب تيأر مهوقىفإك ديك أتلل ديب

 (ًارغرإ 9 ديب ىأ( بنكي لهن دا جمالا بو نم ىأ(ىأ)كالا ع

 مل_ىوهيل ءىلاعت هنا ىلص 1 8و سرقلا ل لاقي 1

 امومضمىأ(كلذريغىلا) سرعلاةيب رعلاب و ماعطالةوعدلاوهورباحُث يد>ىقر وس ظفاةيسراغلاب

 نءالضفهضعب ةخسن ىفو اذه صعب بالام رصختال ىتلاهفر اءم٠ نمو تاغالاب همر ءم نم رك ذاس

 4 -4اءىأ(س ردلا سرام نمالا) هلك ن نءالضف(ه- ضعسالو) هلكه-ةحىف ونىأ (هنم وةيالو)هلك
 ةمزال-هىأ( بت 3 لا ىلءفوكعلاو) سوردلا ةخسن فو هلهأ نمهيقأت و4 ةساردوهظفح ىف دهتحاو

 | يقناميتو رك ذاملءراعتساف ناكملاةمزالموهو فاك ةعالان ءاهمقر امنا وا#ةزكاذ_.هواهتعلاطم

 ثيداحأهيةىورو هتهاركل هذناافالخةرو رضالبولوةبب رعلاريغ ماك لازاوج ىلءليلد
 ةهأ ركلا ءدعل ل ديو رانلا لهأ ناسا هناو قافنلاث رود هنأو هيءورعتص#: :ةيسرافلاب ماك :نك ةمهاو

 4 اعنف : نم هل عاعم(| ياه أةنفاشمو) ةنحلا ىفةنحلا لهأن اسل هيردلا 4+ ةراعلا تيدحك تع داعأ

 هسملوطل ظاغامتاةثلاو لرباذاري_عملا ن نفث نم هنالهممم غل ا .ًاوهو مهمزالو مه-ااح ىأ نووءاق»

 ضرالا ىلع كرام لارغبلاك لع هلل مهول نيب هي ل دصو بكر لاك ضرالا

 فاقود- كثعش_ءقا :مىورو هل“ عاد ان نمةنعمملا ىل 8 تايم تايد ورع | هع .همذهو

 ا دل فر ظنوة ةتحانمىأةثلثموءاقونونب عراب سلا يمس قوي و :ا مدة اك“ رلح>ومو

 ىقاعتم4.ف رظلاىلعيودنم(هرع) ا ه هل ىعمالامحو مثلا ضعيف قو رظنهي 5و ردك

 ل-جررل_وهيلعىلاعت هللا لصوهو) نيعةقر امدك رشد : واهلك هر عةدم الذ لعف ىأ هل قام عميمح

 ةمأىلاوأ بيع لك نمأ اريموهو عتب ملهمأ ن طب نمي رخاك هن اك مالا ىلا ب وسم ( ىمأ ىلاعت هللا لاذ
 هع بص (أرق .لوبتكيرل) لوقف ىمأ أو ىلاخ ىعرعاثلالاقو را *ال ,نوؤو رعمم_منالررعلا

 اعام |الا اذهب وهيلعىلاعت ” هللا ىلد هغصأ ل ىنءباردأت ىلاعت هللا لاقإك هلوق رك ذا عا و ةرمدهمةقشاك

 هلثمنافبدأ ةلرثهنال اد ,القهلبقاموهدعب ا د .ةوهو مهنملجرىلا انيحوأ نا هلوش هنهللا هقصوأ ا

 ةياتكلا ىأ (هذه نمةيحصب فرعالو)هامرمدعب امص اردهللؤهمساب ىداذ الك لجراب هلال

 لانإك ص ة:هريغىحىفوةزجءمهقحى ةفصلا هذهف هنملمأ هناي ىتح(هتفص):ءار ةلاو

 مهموقنبب) هتنعب ىلاهرعأأ ديو هنأ شن لوأن منكي ل ىأ(أشنالو) د« ةزجعمىمالا قرعلاب ل فك «
 ! كب تكلاعأ (دومالانهننم د هاةءارقالو) ةياهاحلا نم مهنالمواعلا نمشي 4 رعمىأ(لع

 هتثعب لبق ىأ مضلا ىلع ىنم«( لبق) سو هيلع ىل اعت هللا لص( وهى رءالو) باك لهأ اونوكيل منال
 (هقالاق) ءاوهبكلذ لع لدن م ةيندللا ف راعملا نم رك ذا عىأ(|همم ْئدب) ركذامعهمفر عمر وهظو

 (تكنيميبهطختالو ناسك نم) هللا كملعامونآر ل اىأ( هلة ن مول طن ؟ ام )ل تحاو رزعةخسأ ىو

 وى
 نعزعىذلاناتكلا اذهب أ نارداتْئراتو تاك لكالذا لئاطلاريغب ىقاعتملالطابلا لهأ ك ثااماك ارا تنكول ىأن ولطبملا
 رهأو ةزحعم .رهظأ ىمالادب ىلع رومالاهذهر وهظورونلا اًدهر ودصنا لد|4اوبابلالاباب رأع يجن هر وسرق اي ناثالا

 هنودحب ىذلاىنالا ىنلا هنوكل نامكلا لهال بايترالا لصحي ناك د قو اميسال بتالكلا راق ديىل ءروظولا مم ةبو دعب ًاوةمارك
 لوقوهو ةدحاوةرتستك لبق وبتكو :ملإسوهيلعىلاعت هلا لص هنأ ىلعر وه2اواذهليخالاوةار وتلا قمهدنءابوتكم

 ىراحيل اىفهلوق وقد رمت ىف ىط رقلا لاق ةمنانةز »ردحرنم ن وكنب ليودحا وو ةرماستك هنوك ةرحعملا قحدشي ب ل هنأق م ضعي هن هب وصوىجسابلا



 اك موك ذأ دقوهديب ب تك لسو هيل عىلاعتهللا ىله هنا ىوةرهالظ بكف باتكلا ل وهيلعرلا هتهللا ىلههللالو ردنا
 عملا نم سستكملا طل !ه-:ءىنملا طل نافهيفةركدالودن" الاك نيميبهطذتالو ناّدكن مهل بق نمول تتنك اموىلاعت هون

 هداب زاذهو ةبستكىلاةب امك نحال هناهئا.ة. عمل سو هيلع ىلاعتهّنلا ىلص هيدن لمانأ ىلع ىل اعتهتلاءارح [ةداعال قرات طخ اًذهو
 ناك هناىلا ةراشاةلاسرلاوةوبنلا لو هحونآر قلا لوزن لمق نم ىأ لق ن ولدت تنك فذ لوقؤنا قالو بتنا هتوتة حق

 يرعلا فراعمهءاغتناك امنا)ةماركسلا ىفةداي زهتلاسر قةحت دعب هاىلاعت هلا امهيطعب نا ىانبالو هو ةباًدكلاو:ءارقلا نماعونمم
 [١ رابخاو]اهدح واريبأ نماهدحولا هلق للكل بسنلا لد ىأ (بنلا

 باترالاذا هلوقبكلذةلءىلاهت هللا نيب ورب وصاوديك أتوهواسمب ضعت علا لد ىأ
 هناغتناك اعا) هلوقب رك ذام مدع ىف4 موق لاح نيب م هبتكو ءأر قنمم هملعت اولاؤواوك_-ىأنولطبملا

 رابخأو)مهدادجأىلا مهلئابق بان ةئرعم ىأ(سنلا) مهملعهيلاىهتءاامىأ(ب رعلا ف راعم

 اموب.نلاةؤرعمىأ(مهللذ لص>اماو)ارح-!نايبلا ن منا سو هيلع هللا ىلص اوعي ىعملاوهو

 ه.بكلنامز فرصوب ا اوةلوازعالا كذاعمهماعنك مل كلذ عمىأ(كلذملءاغرفتلادعب )دعب

 اهزه نماهفاسعئاتو ىأ(اهلئاوأ

 اهدكواهمعنتواهد و

 اهتازوأ (رع-ثااو)

 ىأ(نايبااو)اهيفاوقو
 اهلاثءأو بط# | ىفرشنلا

 ئتحايفاعىلعتاموأ || نم مهلبتنمرعش ظف-ىأ(رعشااو) عئافولاو ب ورحلان «مهخال_-أو مهئاب" العةوام ىأ (اهلئاوأ
 قم ادا ى-غفاوناك ثتدحرمإ هنال فورعملان املا لعدا ارما سدل(نايبلا و)تايببالاو تاعطقلاو دئادقلا
 ارحم هرتو مهرعش رئامضلا قاع ب رمل خبصضفلا قطئلادحا راااغاواضدأ مهوت يك هلك ةغالبلا مل ةرخالوةقيل لابهنع

 م- مثنياميقعا ذو عاشو رعشلل«:اباقامهلفاحم ىف هورك ذياوناك ىذلاروثنملا مالاكلل | نماهو دو لاس ءرلاو بطلا هر ىنعو

 اوسغلب وارك:وارك ذ
 اول صووةغال_لاةباغ

 , امظنةحاصفلاةىابع || ةثحابموهبلطب لاغتشالاو) هو وةداورنالفوةءا:نالفلا ةي ناكف ضعب نودمهضعد هءفرعىتح
 كلذ لصحاغاو) 25 ىذلا ع :ونلاىأ( نفلااذهو) هرمألوأ ؤفكلذبءانةءاهنمدهع لو ها ظفحلاو هنءلاو لاب (هنعيلهأ

 (كلذولم ا غرفتل دعب مهل د هوا م زمةطقن) هيىتدو هقرعتترتلااج
 لاغتشالاو)ارسعىأ ىأ(دحلملادح+ىل نيك وأ راغتسا ةملعر خت ودراعتساةطقتووتامملش ا

 هلهأة_ة>اصو هللانر || تاطبملا بانرالذا ىلاعت هلوةريسغتلهراشاوهو هراكسنا مقت:ملاىب رطلانغنيلثاللا ةرقكلا للا
 اذهو) ارصعىأ (هنع -_ اهتودسي(ةلوح# ا ل وقتال دئازماللا وددت 0 راعمنم(هأن 21 ذامئثل)
 نمعوسنلاىأ(نسغلا لعدب يلا رار ديلا ع ابل نيب ع اه(ءانضاققإف عئدف)

 هنانفا عم معلا واارطس عدجراطسا عجوأ ةنودحإت هروطسأ ع جوهوميقلي>الممالعطقتموالوظتلنا

 , 0 7100 اعلن اموهىأ(رشبهملعب امنا اولاة(و) بذاك أو هلق ن مهرطسا ثءداحأ ىهىأر وطسأو أر يظن

 رس نمةادقن ) هنامزأو ا ٍىمجعأ هيلا نود>اي نيذلا ناسا هلوقي) لطب ا وروك ذلا(مفوتهللادرف) هملعتو ريق .
 ن-هةتكنوىأ(هملع هسطلاو همياعت نكي ف يكف ىمجعز ا له نمل عت هنااو ءدانمناسا ىأ (نيبمىرعناسل

 هنلاىفص)هماكرط_ث || ل--أو ليل دريغن مراكنالاةرباك ل اورماك يف عمشمالو ني هلارسكب(نايعلاةرباكم) ريمضلا نمقاكش وهمهفر_من || "5 ةخن فو ىمجعأ لج رهملعي هنانم(مولاوام مثل ذه مولات: ىلا نعنول . نودحلم ىف
 الو م-وهيلع لا ىل هته ىل_ص هل (هميلعتا وسن ىذلا ناو ) درقتال سونغ | ىف:دناعمىا اراه قراسلا موجه هآث

 (دحلملادحج ىلا ليدش روهْثلا فاعلا ىمراقلا(ناملسامأ) هلهودن-[ ىأ اومسنيئلعته(هيلا) لطاسبلامهعزب إس

 0 هال ع مكريجم ىلرع ل ل-هوىم»عاهماا | روك“ اوعاملا معال ره ٍُإ مدهاتملاوةني اعملاىأرسسكب ( نايعلا ةرباك هءولاؤام ث:.مىز ,ءعنزامااذ_هو ىمدعأهماا) رول ةىأءاحاوءالامتشتعأ ١

 ريم !ناملسول -وهياع ىلاعتهّللاىبص ىنل اءامسوةحي ©تةخ.فىفاكىاغا ايل كايلي اهميلعتاو .سنىذل ذلاناف) 5



 5 3 :وةرحف ادعبهكر ءاكأنأمأ سو سك اذ ناكو 0 علا دمع: ني دط» ودحم حاحا وهو ( ىورلا د 56 وأ)

 ديا رعلا فأنا الا نهد الام
 ناكومل- 522 ىورلا

 هللا بص ىلا ىلع أرقي 3
 2 ملسوهياعملاعت

 ىاي_-[كىأ(همسأ 3

 ماعلب وأ شدعب هنان م

 ل؛ليقو) راسورعجوأ
 ىلاءنهنبا لص ىتلا ناك

 (هددع سا وهيه
 ذأ هياعل ب ةيوهيلاىأ

 ةياذملا هللي اه هل ناك
 امهالاكومورملا دنع هيدل

 كا (ناسدالا ىمجعأ

 م-هو)نايبلا فيعضو
 ماللا مضي (دالا ءاععقلا

 دلال ع جلادلادددشتو
 ةمودأ ل اديد_ثوهو

 مب (ندللاءابط#او)
 ل ةونسلاعجنوكس 5

 رمسكق عقب نسأل وى

 قناسالا قاط: اا وهو

 نايملاو قطالا ناديم

 م عئفي(اوزجعدق)
 ةضراعمنعلرسك-:و
 0 هر هطظأ ىأ(ه.ىأام

 نع لب( هلع نايثالاو)
 نم ةروبرصفأب نانا
 (هقصومهفنءلب)هوحن

 ءارلاب هقصرةة.-ذ ىو

 فيحصت هنار_هاظلاو

 ناقتالاهانعهلبقو

 ىأ (ههيلانو رودو)

 ىأ(ه-مظنو)هسبيكرت
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 امآو)ناملهملعن اكهناروصتب القةمئاق نقلا تامالعا اوه اهريلات .از>ءملاوأ |

 مال-ع نيد مف( ضوراادبعلاو يل فالس ]200 1 ناك الدمع ىلاعت هللا مدر

 ناملس)ةصة(و)هتصق ليصف' "أي سو - أ مبتكللا رق نعناك د ىورلا ىزعلا دعني بطي وح
 لءقةرهاط تناك هذههفر تود . 1 ءهزنا ىلصهم ءو(هر 0 8 د رع) وهسأ(اعا

 قو(روهط)دعب( و)ةم”الاهذهىت>(نآرتلا نءريثكلا لوزن )دعب (و) هملعي ناك هنافيكفكلذ
 فراعملا نم هوم :ىلع هلا ادل!1_مالع | 1 رقلا(ت 0 ذا 0 كبر هك الامور :هحست

 ورقي ناك )هنكل( 1110 اناكق اجوزلا ذبحنا توام وغزالا طد |ىلع لا دل 5
 كالو اناا او) كن لاقيت فمما موه اعتاد ىنل || ىلع
 ماعلباما راس واريج وأ ش دعي وأ ماعلب هنا ليقفهمالك قىقأي- اك (همساىف) نوثد_هلا فاما
 ب همضو فاو وهل هم نيءوهنك اسمالو وهل لص الدح ودة ماها نادرعا !لوقوةرو كم :ل>وه-5

 ةباحصلا قىهذلا هرك ذةجعم ني-ثوةنك اسةيمكوة رو لكم ملهم نم -عو ةيتحتلا عّدشب هنا قأب
 ةحودفم < هنااذ .أكأب رمج ورشي هماعي 50 هأوقهمق :لزن ىذلاو هوةريسغملامالغهنا لاقو

 .انثملاةينحَشلا تفي را ؛اذكو 3 ؛ا> هلا ق4 ماع فة ل نادرع- !|لاقةلوهمءا روهنك اممدل->ومو

 هءالسأ ن ءبارم ذا(هدنعس اح سو4ه اعهللا ىلص ىلا اكد :لءةو) هلك ىفاد ده دما علا مو

 ]00 ةافتت سانلاعم(ةوراادنع) قويا ل قصي كه و2 اممورادم ءناك هناىلا اعهرءار هو

 بارضالارخ” الا دنع سا ناك اميأ ىف لوالا نسب وهنم. ةقلاخملا ل.تو فرع لوهعملذ وهو هنم

 هيثاممملك ناسا ىأ(ناسللا ىمحعأ) ىمورأ مالغلاو نه اسى'( ههالكد) ىلاطيا وأ ىلا هدا

 ةموصخ ادب "مدل عج دال ءاهصفلا )هل ءلادا ةساورك ذاع4ق قنونع ءاطلااىأ (مهو) ةمجع

 مه(و) مصخملا دلالا ىاعت هللا ىلا لاح رلا ضغبأ ثيدحلا قودانعا اوهوددللا نماض ادادل ىلععم#و
 نوكينأهيق ةالرعمت :الو محم مز عم ال ولا كر لة هوقو .طخعج/ ءاماطالا)

 مضي(نسللا)لزلام الاكل لاك _ر اوهغال لان وقورعمءابطم مم موق لك اوبرعلل ناك دةوأ حس

 باهساالفن لا عجل .ةونايبلا قاطلانأ- الا ميدقلا وهوردحك نسل عج نيسلا نوكس سوماللا

 ناينالاو) هد .ك< الكب ,هتلباةمىأ(ه.ىقأامةضراعن ءلاهرمسكو مهلا حاف :(اورعدك)ل لك 49 8

 هنك هذ رع مو(ةقصو مهقنع) مهلك اوزحع( لد (لب] مهعي رقتو مم هملطو هردحت عمربسغت ف طع (

 ةفاضعا او مودك نسحلاوةناهكو ,>سدهنا اولا وةرايورعشوهاول هدرأ ة:همظنو هزا>عاددووهتغالب

 مالكه بثيالهنافزجملاهمظنوهفيلأ ةروص مهفنعاوزجعىأ ( هفيلأت : روصو ) محا صق ىلع ىدان5

 ةلههملاءارلابهفصر خل ار ثك أىقو ةيسانموةغلا عم م يكرت هنال بيك رثلا نءصخأ فيلأتلاورشملا
 كلا نمت امالاكأ | بدمرعل رغم ..سأو صعب ىلعةراج<لا ضعب عضو لصالا ىفوهو نيتحتمب ف فصر عج

 برقأ لوالاو ةذراعم ىلعهفط ءز وو هّءصو ىلع فوطء مهل ةاموهو (ههظنو) خ_سنلا ضءد قو

 ا هيرباغموزجعلا ىف قرت لي دعب امورهاو< اك ىهىتلا تاماكسلا ىسا.ةاردإا مظن نمرا«ةسممظنلاو
 م-بملا فصولاو لالا نعماهفتسالا ىه( ف.كف) هلا مدعدنعالا يجو: جانالةرهاطظ هلبق

 ناظلا فيكى أردقعقلعتم(ىمجءان) هوقو هللا نورفك_: فيك ىلاعت هلوقودف بجع | اهب ذأرب و
 مد_عىهوةنك.الانم(نكسلا )ءاّتثلاءاحاذاكب 1 ون مهمالك ف ع اسيكرتاذهو ىمجعاب
 0 ل سلع صرب وني ع م 0 00

 000 ا ا ا: هاا ل < د ده رم اما فاشل: ولن كاك ميك جرا تانك 5: ارت يورو

 باوج
 مكب ىأهريبعت ىف ىكدلا دعب هاو نامبلاو قطغلاىف ىلاوناسللا فةمجوملا

 روهظون رقلا ن هرش

0 
١ 



 لاف نيلاريك ءىلوالاهي>:لامدقب(شدعي وأ) ماب لابو ماللانوكسو ةحوتفالاٌةدحوملا/ ىو رآاماعلب وأن اماسنإك دةوأ

 قوورك ذدقممتيأر سعي ىلا ىف لاةورشب هملعي اا نولو ةيهيفلزن ىذلاو هةمركع لاو ةرمغملا نما مالغ سعب هدير ىف ىهذلا

 اد# مل_-ه5تناهللوقيوهيرض»ناكهالومناىوردقو لسأ ةريغملا نب هك افلل مالغوهةدحو م نوكسو ميجحتفب( رد وأ) ةءاحصلا

 حتفب (راس وأ)هاوةىفاذكو 2 موع ةباحصلا ىفاركذ هت يأراملحنا لاق ىندهيوىنملعي وهلب هتلاوالهل]وقيق
 مهذال دل ىلع ) يتسم |... تت ص ب سسسسسسمسمم

 فالت+ا ىأ (همساف
 هفهيع قءاملعل |

 (ُ ردح لوةل+هيلعو من عنرابلا فرط ن1 لاةءاك باو
 ىفرض#) مالكهبفول_ثىف:دئازاهنامهضء.لاتوقأيأك ه ءارتاكلالملاىرأوعن

 قءاهق لا نالتعاوا 7 وو دهام ىلعةد حولوا حتفب وهوأعاعلب وز هنعمها ىنر يتراقلا( نامل نفيد
 ىف مهريكت لاك نمهتحن - موه نيعو يام اننا حتي( نسوا ىورا) مالقلامارطوا ات

 مهننياميقمهلك اواكىأأل .٠ رك ذل اد 1 0 3 ليقوهريغل 32 0 ا (مهرهاظأ نبب) هناي 2 د انو 0 رج 40 مما اتيت
 ا رط 57 5 0 2 6 1 و ويدعو وله د
 2 / 4 1ك م4 ء 0 011 ممم ناكربخ(مهرهظأ نب ) مدقن[ك (همسا ىفمهفالتخا ىلع]

 . 9 0 2 موق درنة اقع ور مهمادقرسهظوهءارو رهظ ميلا .دانثسالهاكهحوسم نونو ١

 حافل يابس اون ا ب بع دكار يسوع يبيح ل سيتم ر دوهياسإاال 0 د ماس بد عب نسا بس 7 م || يكف هنو ماكي و مهملكي و مهبطاخ مهراسعأ هدم عي يج ق ىأ مهراسعأ ىدم مهنو ملكي مهطلاك
 ا يحس آن املثمنهئث) رقكلا نمىأ( مهمدحاو نع ىحلوث )كلذ :رغليتورك ذاءامهنودتنإ]|
 رودصىأ(ْئذ) ىورلاذ || نامل م-مهريمض ناك ناف ني ذه ن ع2]4:هرب د قد ف ذ> هذ( مل_وهيلعىلاعتهللاىلصد# هر ئبع[

 ناكام ل-ةمنم)امئش | هب نحن اكامل-:منمةةن ىفواز و ع.يريمضد ىثملا نعرببعتوهفمالغلاوهنعىلاعت هللا ىضرأ
 ىلا ءتهنلاىلصد # ه.ئجح || ىلصهللالوسر ه.ءاح ىذلا ( كلذ نمئش ةرععمهةمدحاو فرع ل هو) سوه ياعىلاعت هللا لص ْ

 ن-هىأ( مل وهسيلع مهروض>نبحىأ ( دئذيحودعلا عنمامو) هلمةىذلاكو هوةرهابلاتاي"الا نم وهيلع ىلاعتهللا | ش

 تازجمملاوهرهابلات ايتالا| (ه«بلطبودو) «مي ذك: ىلعمهضرحو مهترثكع مم عنامىأىأن يعلا حتفب (هددعةرثك ىلع) هعمأأ|
 فرعل_هو) ةرهاقلا || هبعتأاذاهنأد ألاقي ءتلاودجتاو هوبأدلا نمدوعتلانز وبر دصءةدحو ءواووةزمهوةلمهملا ذل[

 م-هوىأ(مهممدحاو ىلع مهشساباوفو ل ميوتنا د ركل هيفةةيةحراص كلذ نعمسملاةداعلا قرا

 نمئثةفرعك) مهدنع عصب نر وتعب وعت ماطلا

 امو) مال_-تاوةالصلا هييغش لاقي هتنتقب رثلا جيهتوهدانعو هم صف ةجاح ىأ ( هبغش ىلع )اليلدو ةجدحا] م "||| ياء .اما_ىل(كلذ | (هنجنتيامهنمالعتو)هماحام(ه.ضراعام) د اغلا مهعتز ىلع لدول عقلا لص ىلا هنم ناك

 ضرغلا ىلعوىأ (عنم نكست وهريغو سو ءاقلا ناك هيف ةغلو هو هبلط هلوقلة فام هعوقولانهةمجعملان هلا متي ىهوعيلعو ا

 منمئثىأردقتلا و نيفوكملانا عمبص»ىرب رح اك ةيماعةغل هنا لاق وجتفلا ركنا نموهيفةروهكلاةغللا' هواش

 هفرحو ةاكاشمو جاودزا هنا هلال هلاواع مصول هنا ىلع رعشلاك قا »فرح هن.ءام لك كه رد نو زو ظ

 مهم معو ةريسحلا ىلا ب هذناكو شب رقرافك نموهو(ثراحملا نبرضنلا لعفك ) هتعيشب ِ 1

 موماع صقو نآرقلا ملسو هيل عىلا ع: هللا ب ص ىنلا أرقاذا ناك-:هبارضاو تسر سرغلا كولمر |

 دقلاوو سرسفلا كول «صصقمبيلع صقو شب رقزعي رضنلا ساج عقواس مهر حو ممالا صدقا
 | هنامث ةماالا هللا لزنأامل_ةءلزتاسلاةنموهيفلزنئىذلاو دود همءاحامم نسحاب مشت

 ىأ هلوقبىكدلاأطخاوهري-غوأن امان مىأ(اذهىلا سا < ناهدسجةوقو) هدك ىنهبعنوهدجىأ ةدحوةواونوكسف ةزمهوا
 جتحامهنم !هتيو) مالسلا هيلع هرءاحامىأ ( هب ضراعيام) هعز ىلعىآ (اضيأ) «ماعةخسن ىفو( هنعذ خأ يف ) مالسلاهيلعميهأج
 ىقواد_جر_هاظوهوىحندلا لصأىفاذك هءاصخوم رش جم(: ىلع ىأ ةماعل |ناساىلءمتفتو ةمجعملانيغلانوكسي (هبغش ىلع

 ارذاك لق «نامدقن(ثراحمانب مضنلا لمفك) ءيعباتمو رعب ثم لجال ى لولا ىعفهتعي.ش ىلع سأل

 نمءءادعاىأ( ودعلا)
 رورغملا ىورو نيركنملا
 (هددعو 8 ىلع م نم>)

 مهدا دعا ىأن يعل حّتفب

 لك 1 هباط بودو)



 ىد_كالامىأ(هبثكر امخأنههن] فرخ“ :ناىر_هوهلا هذ: دلومةملك ى 500 هلا نم (قرخمب ناك اع

 0( هاف اثر كالو ) هملعت نما ين كمي ةسسغىأ( (ةمو5 َن ءمل- _سوهيلع ىلاعت هلل هلل دولاب أمال 9 هريغأو هل هلاعفت

 وأ باك مك ل دادال_د :ىلا)

 دافتساىأ(م 0

0 
 هرمارخ 1 ىلا ورع لوأ

 مهب ىأ(مهروظأنبب)
 ىق)مغاىأ(ىرب)
 لاو( هناي ثوهرغص

 ةاعارملا ن معرب ىحتدلا
 ةاظفاحملاو ةظحالملا ىهو
 ىل-ع) ادحل» عب وهو

 ءامدثاىأ( مهئاي 16

 ىحدلا لصأ قومواعس

 مئات احالصأب مه انا

 ةحيكةذ+-فىقاذكو

 ُّ ) ادح رهاظوهو

 ةخن قو(نعح رخل
 (ةرق-ىفالامهدالب) نم

 (نيتر ةسوأ)ةدحاوىأ

0 

 ةراشأن ى؛ ؛رطاانمهدر

0 

 هع قدم أ

 لد ءااو راها

 3 رخل نال ارظنواب
 ةرقس م للا

 ىداحلا لوقعفدنانالوأ
 نانرك كلا راناكهو

 ناكوةءاسجامهرك ذ 5

 ىفالالو-ةينا تب
 لاةيدقهنا ىلعنيتر قس

 لط,مل)نيثر مس لب ىنعملا

00 
 مي-لا مضي (هس 39

 : لوهملاوأ ىلا تازع دل هلو همم ءانا ىأ حاقنو

 ١ ىهرعس يف ناك لب ( راك: لال ماه ءالاوريثكلا ملعتاوي5لو“ م فرك. ةيأ( رمثاكسلا فيك ةاريسلاىأ(لد لقا ملعتاق)

 هنا ب ءص:اار( لاو ) هموقدالب ن ماهودو ةنيدااك ىأت تكس !|ة+ سن م
 ا

 0 ذأك هل قد ه٠ عمرنا ور قظأ ىت>ملل 0 ع ا همكاذك لزب

 بذكلا لاه فااهأت ءموةداومةظفلةقر غاوي ذكي ىن-عققرخمي ولعقب ى 1 -«( قر ناكاس)

 فرصته د" | ا ةقرحىهوفقأر لا نماهو وذاهب ىهل

 ةمدعمءاخو

 سو .اهامالص ىنلاباغالو) مييلعاهصقي 5 اهي ىئاب ناك ىلا(: 1 رأ مخل ع نه ) فاقو هةلهومءارو

 ىلع فوظعم | ذهو هنم عت ن نماهب اهنا ل مك ةداقأ| م ماو ةديعيدالب ؛ىلاهدأب نم مج رخالو(هموق نع

 ميرا (مانالا اثر 2 )نيك وطعم لا نيد :ضرخعاا امو لصفلا لوطءرضد الو 2| فرعالو هلود

 َككوَرَع ءمادر ةاهقلا ة*ءامتالاويلاس هذ 5 رفاس ىأ اذكدالب ,ىلا عل" 2نالق لاقي ةديدعار أم هم .<و

 | تاس قاطلانا كانه ةكءايربعتلاو ىراصتلاو دولا مهو (ب تكلا لها دالي ؛ىلا)

 ىلارك اسني> مهر غدنعمقي لوهموقن ميءاقفر فر ع ء,ملامهمقهناالا نيثرموأ ةمكلذ هلم ةو م سوهيلع

 ناك امْئدلهمياعتب ناتكلا ل_هأن مةناعالاوددملابلط ىأ ( مهم دمّتسا هنأل 5 ة)ىتاراكماشلا
 لاسةيهنامد- ةاومهعماطا مهطسو ىف (م هرهظأ نيب) مهدن :ءامرقم(لزن ل لب) شب رق ىلع هولي
 قارس ءوهك طع وظحالب :ىأةمل لاا ا يصل هطبط( رب مهيار وظو مهرهظأ نب

 هاوقلبسانملاوهو ىئاوملاو مهلا ةناعر نمو ءجوهحتف مهضعب و م.م عمرعأ خي العمسمو 9 ميسم

 هل-ع>نمفنألوالاىلاسهذن مناكواباثراص و عابأ أم لعد ىأ( (ه.امشو) لقطوهوىأ (هرغصف)

 قد ,لو مال_تاوةال_ص صلاهياعءايدنالا نم ءرمغلو هل كلذ عقوهنكسأوأ عارم سو هد .اعىلاعت هللا ىلص

 نعاد بعد سام !!نءالزتسعمسلا لاق نوك ىعرب نه نال هاعد تام اق ىوتأو هو مهدئ ءايبعم

 ىفالا) هلاح فر-عو هل -ج وامدعبوأ غلب وسامد»ب ( مهدالب نعب ركل مث مهئانب 0

 بهارلا ءاري_ عة راش اى رطلانمهدرو بلا اط ىلأ عمةرم مأ كادالب ؛ىلا( نمت رقسوأ]ةدحاو و (هرق

 ١ ارقسادنأ هتدإ ,لهأ نعدر غني لفةرسبماهمالغ عمابتعمللا ى طرد ل نمذ ءؤاامالةراكت ىف ةرمورماك

 نيد دع نمل ا 50 ناناهربأ!لودهم اعءدرب ىت>نيدر 2 ه1 ل اا تاك لو ةماقاو

 نمبلاطونأ ه-عابيقمدراىلوالاةرهس 0 نير ةسىالا لوشب نا جت «ناك-ةريسلا ىفإك

 هناهذاماو ناله مو هلع صا رتعلاله> والد رخال :اعجر نلاقي هناقمدعلاك تن :اك قب رطلا

 رابدل صاخ رقسدار ااواهيسالار هلم دعب القدعس ىياةمولحم] 0 _سبوهماعىلاعت هننأ لص

 ليلايدبع ىبىلا ف ثاطلاىلا هيلعىلاعت هلل لصءباهذاذكو هين :لءتلاهذكع رقسو باتكلا لهأ
 سدح ىق ىأ( | 01 كودو ل ةنوملع 7 مهدنعإءاللرع :لهأ ل وجاهاهأو ا رغد عبالهيرقل هناف

 (ىل_ملقلام هع ةدملافىأ ابيل“ هدم اهمضو ملا عاقب وه وه-ةماقاىأ )هل كة /|

 ترطب هم هيقحل ىراكنا ماهفةساوهوهنمهنوقرعب اوناكىذلا( ريثك لافي ل

 ةقرط مهريسغ طا لو 0 /(هموق تك ىهرفس ناك لد )هلو ةبهاعدم تدثأوهدك مث ىف هرب

 قفرلا نمرفسلاو ريسلا ىف عامتجالا ى موهعقأر 1 ىععةحام أك كرد دم هأوأ حقب 6 روز نبع

 اعل ةوةيدحتلا ضد قرخك و 5 نكسممفو ةقاكاعه٠ مئل| صااومهوونودلوم ا أ رمث

 1 سومالاىف لاق طالءخالا ىهءةرشعلا ن < 4+ لق .ةوهموكى !( هتر شع هم اصد ىفرباههممالك نال

00 

 ءارلا حقب( هنري دع ةقافرو هموق مد



 هلام نام م 3 ء ملهم ءى أ هد " م« 21 رابسبإ 2 اأو ىءلاوم# :رااوأ تصنلا (« '"احىا اغالومغء#؟غملا)

 ة,( ريح ىلا فالةءاو)رهظالاوهو ملء :نموةخسأ قو ىحدلا هلا اك ةدبزعال

 هلهناألا هأذخ 0 ىعم ق كلذ ذك مناه> تف ن ,محصقأ لم هملارسكي

 ءأ(نءاكوأ) 23 موحنلا لعد ق لطم ءىأ(مجتموأ) سدسقلااذك وىنارصن ملاعىأ:ددشم

 21 كلا لهأءاقالمل مت # هدرا امممهقراشي ء(مهنع# غم هلي ءةوأنودالا«سأو: , لح رلاةريشع

 ( ةك) ةماقال !ا ىندعر د صم ملا ضر هماةمةدعأ فر غو اويل ءأشن ىلا( هلاح فنا اخالو) منمهملعتو
 أش ع4 ماع ىل ان هللأ اص هادو هد ريمض فل خا !ءافو# عه :, دما ىلا إو هل عىل اء هنا ىلصرحاهناىلا

 ماعتن ءوخ : آمال انعم أدل ةا مهمل ءاروك ذااهوةىقردت 17 اس( (ملعتن *) هلوةو ءاوعمم هلاحو

 ٠ و يرجو # ى !(فالت 8 ء)ليأ مذ رهو لعاب از نمل و هرخآىلا

 © واضالا )را ملاو ل_هءللاف ا ماقد قا لمعان ضعيف اخ ويسير

 اع 2, ( سو ألام ءاك>أومودحنل ابهلاعىأ( مج. مع )دو ملاءاملعنم ءملاعلاو ءواهدتةوءاحنا

 ا ؟)ىرا صناع ءاما# سدئر تاثاثملا فدي_لا نباهرك ذوعمضروتئاو هريغو سوماقلا ىف[
 عاونأ ن مهنعيل-هتلا ن طيبي :| قو اقدر اون نجح ةطساونحاشتتملاو ءريخ نمبرعلا نموشو

 هللا لص هااح نمرك ذاب فال ضر ةواىأ(اذه اكول له ) استةءولاتام ل اطد |ىف ىقرت مث سانلا|
 دوب ]راع حالا نيد هسقااوالد+خاوبأ“ كلا لهأ عما كمو هلةريثك اراقاانص رذنان وهيل ءىلاعت

 ريغه أني ةاكهيابش :ومرءص ىف رب مهر هظأ نيب« كمل هدالهفالخ توب .:دودريزقدلا و ِءمصلا ىلع 2

 ىذلا(نآرقلا زج مف )وم .!ءيلاعت هنا لص(« قام« حي ناكل ءاك ) «مالك لمأ:نطس اثم
 0 هخوادانعهلممتفلاذ نعم ورذتعا(رذءلكلااعطام) رشدلا مالك ن مأ مش هبشن
 قالزالا وهمس احدالا نمالطءموال» ءرثىأ(اضحدمو)لاحلا ةلالدمهمرد :نوذرتءم مهنا ىلاءا ا

 ىهواهجاوث يحل : (ة >> لكل)ك ا اح 1: قهيش1همدقتلز نك مههيدشة لك .:كموزاعتسأ 1 5[

 ةددثملا م)الاررسكو م اح ملا مضر (ايلصو) ةوبش ل كل + فو توبكنعلا تدب نم ىه هنأ ش

 ىأءانمدنام رهاظلاو ةمعملاء'لا نوك و يملا مد هنا ناهرملا لاو محلا ن ك_:ءاهفيةةزر وأ
 هنآول اح | س دم هولي هت وغأ مأ لكتلإلدهنموأل زءوان يواشتلا

 ةالصلام_بءاعلسرلا ن مءري_غنعاهبهشلاهصخىتلا © (ملسو هيلع هللا ىلصهصئاص+ نمو لصف)و

 تايآرهاظى أ ( هتاآرهاو) اهبهقر شو ىلاعت هنا ه-مرك أ ىتلا( هتأما رك )قالا :اسو مالسلاو
 انواع :زمهلا عاقب( هؤامنا) هاوق( و)ءانتءالاورصحلل مدقمربخر ورحاوراحاو هتازجعموهتومت |||

 (ةكئاللا هاهلنادادماو نما وةك اللا عم] لود ع هلزا ىلد ها ةعقاو )| ةحرصتا ار ابخأىأرماوهو

 ءاحام رثك أو ماعطب ناسنالاودديشس لا تدد مآ ب ءارلا لاقدملا نمادادماهدمأردص مةزمحلا سكك
 هّللالاس راىأى بتنا اًدميازعلا نم هلدغوةهك اي مهانددمأو كفو ركملا فدا او بوم ا ىف داذمالا

 (هان لا ةعاطو) فا وس ةناعاولوميل ءىلاعتدللا ىلد هلاددم مال لل اوةالصلا| موياع ةكالاا
 هن احأ ن نمهرعثك ةيؤرو)ةكل الملا يومه راسل ىلا زاومهدازما المهمل ومهدايقناب

 لاقنن ارغلان م هلاوام تنشب اعأدتبامن امن كارهصيصختلهجوالو ىفأ ساكن حلاو ةكل الللىأ (مه

 هءوساأم ملسوهيلذلاعتهللاىلدوى ,كاىأ (هيلع) انواع :ىأ(ارهاظنا و ىلاعت هلال: )

 هلو .دلا برغأو ى ءدوهلاعىأز 0 ,ءاحلا عتق

 00 اطنهم طور 5 ه«فاقلا 42 د( س ةوالدار 1| |: هه س

 ناك نءرم# هنا معزب نى

 مدد د «د ناك ول لب)

 هثكم خه ىألادلا
 ( هلك اذه)هملعتروصتو

 لاصصأ ىو |

 اد>ره' ضوه لعد هاك

 لب ة->.تة>ل ىو

 هاك 2 بدا هناكول

 6 قأأم*ىحناكل)

 زدعم] نس م42 ءذاكو

 هناز>عمن مل )نأ رق

 رذع لكلا اعطان)

 (ة-حح لك!)اعفادو

 هة>سأ ىو ةضحادئأ

 ةهعسسش لكل هد.

 معمم اعل
 فرعدو مج نوكسو
 ىو فذ يت مال
 رسك و ملا عشبة
 لإ إك الةدد_كملاماللا
 ءالا ناكساب ىلحا

 جوليا مىأ(رمألكل)
 هير لب هيلع

 *(لصف)و
 هلع هصئاص خنمو)

 ع (مال_لاوةال_صلا

 (هتايآ رهابو هتامارك)
 نيب رقما ىأ(ةكئاللا هلله :اعاىأ(هللاذادماو نمل اوةكئالملا عم )افعال ةرابخاأ زملا عتب («ذابن) هنازدعم_ءاغىأ

 كل نيبثيىلا جا اذهونحلاوةكثاللل ىأ(مههءاحصأنمريثك هب رو نيبسصن نجك ( هلنحلا ةعاطو)نيذحور دب ةعقوىفاك
 ىلعىأ (هيلع) انواع ناويأةيصفحوةشئاعل باطخملاو اهفيفذتوءاظلاديد دن (ارهاظن ناوىلاعتلاق) هلاوحأ ل يصاقتدعب

 هيلا وأمةرثكلاةرغلاىف طارذالا نمد دله ذوب امينا



 غب مهتيقي ىأ ةكالا او رعور 5 كاك مما لاصءىأ( )م 0 رع ل رمحوأو هرعانىأ (هال وهوه للان 9

 ىأ(او:مآنذلا اوددثن 0 . جوذاىلاع:لاةو) هان ورهاظمىأريهظىلا هدو هناح.سهرصن دع ىأك لذ
 هللال وسر نا رع نءوانئادعأ ىلعانعأ ان أ نين ةابملاثايغاب م: ادا اال ب هرنوثيختتذالاوو )ملاذ يعم مععىلاب

 كلج نامهللاى ::دعوام ىلز ا مهللا لو ةيالمق مهدد عفرفردب ىفىأ ءئاثالثه : هراحت اواغل ًاراقكلا ىأر سوه ا ءىلاهت هللا ىلص

 امل ر>:هسهنافكب رند انمكِيس> هللا ى :ايركب وأ لاق هرثادر طةس ىت>هررب فة لازاسخ ضرالا ىف دبعتالةبا دعلا ذه

 نيعب اك لادا رس كب نيؤدرمةكالملا ن .«فلابعأ( ند" الا) كنواعمىنانىأ( د ىلا بر ىأ( لب ا>ةءاف) كدعو
 ناو علآو لاقنالا ىنيثروسلا نم منيت " الانةراشالادارأ هلعلوة" الالو#ءنار هااغااع 0

 اوقدسوا ورعصت ن :راىل نملزنم ةكئالملا نمفال 1ةثالثي كبر دعنا كيفك ن 1215 نمر لوقت ذا ىلاعت هلوق ىهو

 0 2-22- 00000 1 اذهمهرو#نم 000 1 ا دل ٠ نتج كك هل د هس ا م د ل هت ب م
 مسالم ىلع فول عمرعور كب وأ( نينمواا حلاصو لدرمج و) هن. عموهرعان ىأ (ءالو ءوههللا ناف) 25200107
 نينموم ا ىأةثءاعوةصقح ار هاظدر بمص وريهط كلذ دعب كل :اللاوىأ(هن" الا) هنرمك اننونوكم ةنا : ا : :

 ىلاعت هللا لاقو)“ذ :ه ضعباب اًدكلا لوأ ىف مدة:دقو ادع ىف ط وت ماهري وأ طورت سونا الاو

 ةيوقوم ةعملاتقلاب (اوذمآن ذلا اودث:) ىد- كا (مكعمىفاةكثالملا 06 :رجوذا

 مهددعو نوكرع ه1 ءوادعأر 3 "دقو ردم: ناك اذهو مهئادعأ ىلعم هروهظورصت اان مهدعو مسوق

 6 رنو مح ”يسذا) ردب ةعقو ى(لاقو )هرصتبءا شن نمدي هر ىلاعت وهو مهقع_طو نيما د ادلة

 1 هأرقاىأ(ني الا ؟ دم ىفا) كا دعو زد :ىذاو اء ءاعد ناحأ ( (ىلح اة تالا اوع نويلظ

 كيلاانو 0 هلا لاصإ سبام أن 3 الكا نملك د- +ىناىأامهرخ آىلا

 ا رار للان ودامر ءدلاو كَم امه اناصوأوم هانام ءاىأ(ةيا الانآرقلا نوءممسا ن لان ,هار ا

 نم فالأ
 ءامالا نو 5 نيمو

 كح عراو قوت ي>دحاو

 طرد

 د-ةق ل_ةقا 1 دريصلا

 مودل
 ذاهاو_ةنم-:, ال ءار

 0 املا

 نادعال

 ءالوهرك ذدةو ىئاطلان هلو 94 0 5 ع صدق 0 * تح

 نيبرت عتو لسو هيلع ىلاعت هلا ىلص هين ملا عامتجاو ريد" ل! تالصةمىف مهءامساو مه دعو رفنلا 44 ل

 دعب نمد: عفالخالو هيف ةهشالو نحلل لس لسو هي ركل ا ملا لوف ا توها دك 1ليأ | 0 هقرهطظالاو
 ىا (انةرصفاولاةو)

 كيلا) انهح دوانلم ا

 نَ تا( نك

 6 لاوهسسر و عامسلا ناب 1 وهنايبمدقت )م اععا مدس كم قلاب كاع !نينايفس 5 1

 وبأ انهدح >) لاواضدأ مدقت(ى 00 0 اق هتجرت تمد يدك ممل كتبنا وأ

 حرت ىوارن اية سني د# نب . مهارب اوه(نايف ب نيأاهن دج ]لافت د 0

 00001 كل يصل تام ىرواستللا ىريشقلا (لسمانثدح )لاق ةةورعم مج رتولتع م 38 ل 0 رص
 هلج رخأو نيثالا و عمسو نيمثام نس قون 4 هلا ع_.صقلا اع ةالا ىرعت ءلاورعونأ )د ذا ْنيهللاد ه٠ 35 ا 8 2 3

 ثيدحلا لع ى تاهنلاوةرصنلا ىءاق ظفاحلا ىميمتلا ذاعمنيذاسعم( ىلأ نثدح) ل 00 باحتأ 00 0

 لاناض, أ هتج رثتمدقت (ةيعشاندح )لاواض,أ ن نا بادتأ جرح أو نمعس 1 .موقدلا 0
 1[ قوكلا مهالومتمحءلا. قابسشلا ناناخوأز وريف نأ ميل ىخأ نبا( ىناشلاناميلسا د ا اند داورالاب
 طاغ نير دعو عت ةنسريشك نياوىدقاولالوةونيعبرأو نينثاوأىدحاو أ نيثالثونامةنس فون ةقثلا | 3 رع
 يكمل دهكتشحلا ا كل ركل

 حرخأو هنعا ارقاوعم:-افعمصلاةالص فأر ق ةرهغ ةيصخم هل خلا ىداون لو ءاعىلاعت هللا ىلدهّننالودر

 (ىمعاعلانينايفماشدح) هضعبري رقتاضي قاسي قدوس كالا كراع ا للعم تسر دوس ثني دكامأو
 رراامد>) هيدإىر وضح يف ىأ (هيلعىعامس)و رك ذوق مس( ه (هيققلا )نمد امماللاالن ءاا دعس اكاد وطالاذ ءاءلاناد

 مف هو ميلا م ذب (ىدول اد جأوأ انثدح)ن 0 0 هوءارلا مسكن( ى هراقلارقاغلاد ا هيه 4 هع نمىأ أ(ىدنت همالا كلا

 0اس حا سكر واابإلا ىربشقلاىإ(لسانت) لس محصور ارزاوقس نيد # نب مدارباو هدو (نايقسع اا

 ذاعمنيذاءمهونأ ( ىلأ ا: )هريغو ىمهنع ىور ثددح فال آ ةريع طفح ناكدوادونأ لاو مملاعضب (ذاعم ناز 2 ع

 ناميلسن ع]ثيد-لا فلي ماج مام|(ةبع_كانث)ةرصبلابتدقل| ىف ىوتنملاهيلاد_جأ لاف هرصملا ىضاق ظءاكلا ىربنعلا ىميمتلا

 ةتااةعالاهلب 1 اع كا 5
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 ٠١ + يلمس" ةيوس وج ب < وييوئحج هوو

 ءارقلارماكأ ن ءناكو همس نم رم عو هام ساع ىدسالا مب موبأوهءارلاديدكتو ىازلاريسكي رز و ريغ هالاب( شدبح نيوز عمسأ)

 هللا ىأ(لاَ )دو ءسمنباىأ( هللادبع نع) قاخودودنلا ىفأ نبا مداعهنعوأ.لعو رع عمسو دوعسم با باحت أ نم نب رو هشملا

 (هتروص ىف لءريج) ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنلاىأ(ىأ رز دوعسم نيا ىأ (لاق ىرعكلا هبرتانآ نمىأردقل) ىلاعتو هناحبس

 لوأالسرةكثاللا لعاحىلاعت هلوق ماا هلي عىل ريشن كهتمظ لاك ىلء لدن ( حانج ةئامتسهل) هتقاد لصأىأ
 ثالزو اذ زن ند دهس م تتتتتأت#تذ#ذ#ذذ##كككت
 قلل ف ديزي عامرو ريغصتلاب( شد محن بهل «هملاءا رلاديد_ثنوةمجعملاىازلا ردك ( 2 زعمس) ةمسلاةئالا هلج رخآو

 1 لعدن ناءاكدام || تى رعواماععمسو كرد ىدسالامس رم ونأو هوةمجعمنيشو ةنكاضو تو ةدخومو لمهمأك
 نب (هللادعنع) ةملا ءاجب رخأو ن منا و نين اهنس فوتو خس نب رشعو ةئام ساع امهم ع ىلا هت هنأ

 هركذىذلاوافوةومىئاسنلاوىذمرعااو مل مهحرخأى "الا رعسفتلا اذهو ر وهلا لاح هلادوع م
 ىأردمت') ىلاهتو هناحبسهللاىأ(لاق) هظفلو عيد ن حنا ىذمرتلا لاقو ن سلا هاو ر نصملا
 ىأر) مفرلا كح هل فوةوموهوهري_فت ىف هنعىلاعت هللا ىضردو«بم نيا( لاقىريكلا هير تابآن م
 هن الا ىأرىأردقممسقباوجمالالا(حانج امس هل) اهيلع قلخ ىتلا ةيلصالا ( هبر وص ىف لبي رعج

 فوقومااذهو ريدق'ىث

 لاقىلاخااوىذمرتلاو
 فدا ل ف فاسانلا

 تانردح هنر ص ١ نوح 3 5 9

 2 2 5 5 وهو هير ىأر هنا ىلاءاميا هيفوةيضيعبت نموريك أ ثنؤم ليضفت ما ىربكلاو هير تاآ نمىريكلا

 ردتعات كتمتنك لاقدناقو رسم رع ملم ىفاكهتلاةىذلا نا ل_.قفءراكنان ماهم عىلاعت هللا ىذر ىقالا ةكرالملا نم» ريو || ةسئاعز عل ةئامو ىووتلاو ىرعثالاءاضنرأو سابع نبا بهذموهومرصب نيعددارظظرتت الل
 نمتلاونهامت اق هب رغلا هللا ىلءمظءأدقف نهنمهدحا ونماكت نمئالث ةشئاعابأابتلاقفةشئاع
 تسلح:اكّتمتنكو لاق رغلاهللا ىلعمظءأد عند ريكأر ملسوهيلعىلاعت هللا ىلداد# نا معز

 ىرخأ ها زئءآردقلو نيبملاقذالا,هآردقلو ىل+ و زعهللا لقي لأ ىلجعتالو ب رظن [نينمؤملا مأ اب تلقو
 ىلعهرأمل ليريج وهامنا ناقف مل_وه-لعيلاعت هللا ىلصهللالوسر كلذ نعلأسنملوأانأتلاقف
 ثيد-كلا ضرالاوءامسلانيبامهةلخمظعاداسءامسلا نءااطمهنمه تيار نعتر ملا نيت اهربغ هنر وص

 نيسيمد الار وص
 مامنهو ميتا

 دج ربزلا ل-محان+
 0 ءىءةقرضخالا

 ا ا ىقاني الف هلموهقمالددعلاو صر )اوءامسلانيبامتدس حانجةث امس هاو لير يجىأر هناا نهركذ انحف و 1 ١ * . 1 تسلا 2 -. .ه وزنا“ : <« . 0 ا دقو هيفام عم كلذ ع-يجمدقن دقو كذالك !سوهيلعىلاعتهللا ىلص هناو ب راهتيوثر نه يف سدلف

 0 | ثيدحماىأ (ربخلاو) لكشنللنلباقةدرجم ماسجأ ةكنتالملا ناف كلل :ىلعدي تهت نوكتا
 2 - لا ١ (هكئالللا نممهريغو فا ارمسا د لد ريج عم مل_سوهيل عىل«: هللا لص( هنن داهم ىف د:لا عيحصلا

 0 ف رك ,| روصلادد_تءازثم كلذ لي زمتلوأ ةعاسج ةلزامامهلالي نت امهلاميظعت ىنثملا ىلع عملا ريمضداعأ

 اانا | يدل سب نسروص معو ترتك نمدهاشمو) هدب وق نواصي شوك
 : هللا ل صه وروءارسالا ثيدحو نهروص مظعو ةخسن فو مهض ءدةر وصوةخسن فو( روهشم
 أرطالاكلمولابمم اكلك ةكئالللهتب ثر وهنمفرط مدغتو ر وهشمءايدنالاو ةكئالملا اسوهيلعىلاعت
 رابخأى ف كئابح ان ىمسملا ىطويلاب اتكر ظنيلفهليصغتدارأن مو اضبأر وهشم عر ليئارسأو

 لسيئارزعك (ةكئاللا ||
 املوتحو ءاملا اا || مو كللوقي ومالسلا كورغيةزعلا بر هللاقول.رمسميلع رت كلذ زسن"الا ماعطلا لكأ# و ا مياس ردع مسررال هايم رقفلاىأةقافلابنوكرشملاءربعا ل لسو هيلعهلاعت هدهاشامو) رانلا نزاخ | هللاىإ_دهللالوسر نأ امهنعيىلاعتهّلا ىضرسابعْنبانعميفوملاب ؤليلج راك هنيئا
 ع-ضوماهيفامطثننا ]ل هطيشواوب ىنلاول.رمجامتدفرخآ ىلا ماعطلان ولكل مهناالا نيلسرملا نم إب قانلسرأ
 0 ا كل لل ال صل وم مل م ل ل ل سس سس سس سس س مسسسسسسسسساحا

 ىأ(دوه-_ثمءارسالاةليل) شرعلاةلجرئاسو ليفارساو ل يثار زعك ( مهضعي روص مظعو )دجاسوأ عك اراما ك|مهيفوالا مدق
 ىلاعت هللا ةكامىف جارعملاة ليل ىأر هنااعوفرم سابع نبا ىورو ىناملتلا لاةٌكيلع مليلابحلاك إما ذهدمارربخك ةمئالاءاود

 الومحلوأىربال نب_عباتةمنوبهذي سرف لك لوا كلذكو ةنسفلا| ريس دحاو لك لوطح اللا اش ىتلب سارف أ ىلءالاحر
 نو رميادكه مهارآودعصأو طهأانألاممثوهالا كب ردونج ل ءباموىلاعت هاوق عمسا مل لافءالؤه نمل يرمجايتاةقلاةمهرخآ

 ىتاطنالاهلاق ض اي رلا رهز ىف ىتسنلا رك ذنوبهذي نبأ الو نوثيحت نب أن مىردأأل



 عدلا 1 دقو(
 اسال لاةوْند ا سما ىهومالسأأ 14د .اعمزو هده ىأ( هتريضح) لإ كوع وأ هآر

 ىأرذ ها ماالا :ةتوافتمىأ(ةثلتنم نطاوم ىفإ ماركلا ىأ( هباحتأن مةءاسجإ)لا هحفو وداعلا ن وك 0-0 و ةسملع ل

 0 ل
 نمامههرغو ناخ.كلا

 ىعلاو ةدد_عّم قرط

 ريسغل-جرروديىف

 ل-_صأق أك فورم

 لوةةروك ذملا ثءدحلا

 سبأ ة يح دك ىحندلا

 جحمت ناو هلع 3

 ىأرو)هحرش خس شو
 ىأ(ةماساو سايعنءا

 ةخم-س قاآك دي ز نيا

 ا راح نيا وهو

 ىأ (هدنعاوه ريغ و)

 ىف لي ره سج) هنرضتح

 رسك.(ةيحدةر وص

 نياوهو حّمةندلادلا
 روه_ثملا ىاكلا قيل

 دةوىرودلان ساب
 دهشو اميدق أ

 ردبدعايلكدهاذملا

 مالاهيلع هل-رأو
 ميظءىلاه-عمراثكب

 ىلا هعفل_بأ ىرصي

 ادن ؤرامأو ل_.ةره

 اهاورف هل ساس
 نيادهظفلو ىدمرغلا

 لي م-ج ىأر سابع
 ةماساتب ورامأو يقرع

 نا>._كاااهاور فدل

 ةماسم[ نايك وهبه

 ةشئاعك امهريغامأو هنأو

 قبلا امتيورىو رق

 مالسلاي .اع ل رمجمأ رقأو نم مل رميجىأرنامعنلا نيةثراحو لا :121لاقو

 هللا لو سر نع همحضانا لد ريك هللا هدنأت باث : نينا س>وةكذ الملا ه5 ا غرعاع ىف نبل نحو كال ههحس هىلح ل اهيا دبع نب ريرح و

 طق لق ن ماولزنام لم فاأن نوعس هيزانكلزنذا عمن طعسو ملسو هيل اء ىلاعت هلا لك

 ناهالاوهداب زةخس قو(م داما نعلم لحجرةروصىقمالسا 4 لع ١44

 ليررعجاي كلام سو هم 0 ةسدعلا 5 -راذذاناثدح:يمل-و

 0 ةنحلا نزاخناوضراذهدئاب رشا لاقو هل ا داعمث لب ةحمقي لءاهس 2 لاق
 0 | 1 ال السر وننم طقس هع مو مال- للا كلورَش هرعلا بر دج ايلاقو ملسو ناوضر

 لاو وت عضاوبلاوو ضرالا هدب ليرعج برضقريشك لاك ل ري رظنف صرالا يار جه تاع
 ناوضراملزنأهب الاهذ- 00 وكب هللا اص[ تدصأ لاق كر لدا الناوضر ايلات
 نهولوقأ اروصقشكل لع ورامنالا| م2 ىرخ تانكي ءاريخدال لعجع اش ناىذلا لرابت

 نانا كاموهوناوضر لوزن نا ركذام.فرسااودن الا هذ هريغ ىلإ رعجالا نآر قلاب لرمي ل هنا اذه
 كلذ نمىتراوهام سوهيلعىلا ءتهتلا ىلد هلدارأهنلان |ليرعبناهتملءاهت اطعاب تبنودهريبكت 2

 فرصتلا هل نمو ضرالاة 5 المدان هفالخدارأ ولو هن وكت نأ ةيناعل اين دلاز ارو .ع ضرب هناو ةنلا ىف

 دقو) م فاقد مونامالا لعمي الو هنأ بأي 0-5 ءالمال_بااوهالصلاهي اعل. ؛ريدث هالا اول - ةأر ءاك امو

 دكت كل هاي رت ا ا لا ىأ(م هآر

 قكاصق العال ل .عسو هفنروذحلا نكمز ءار وهُثماز و2 معز وو مدقو* اعاد ارض

 (نطاو «ىقهناعتأن «ةعاج) رسرتلا باصأ هبتكي إي ماةللكا ذكر اة للكل وطال كيف ملل
 هانعمل_صأو ةددعت ىأ( هع ةعاالا هر 000 اى اطال اخد 55 لو هو نطوم عج

 01 اللل هبا 00 سة هنور ىلع دحلان م ص عن مد 2 :دةوواةعممز الق زو٠ةداقةرباعتملا

 نعدلأس !لح رهر وصق مالا هيلع لا رجهءاصأ ىأرث) عال عتب ا وباعلا اعت هللا لص

 مالكإ اوىراخبلا لو قىذلا ثرد- 4 اىلاةراشاوهوةعاسا!نعو ناس >الاو(ن 6 اومالسالا

 ا لال راسب ىاروزم ورش ةلصقم ءالسالا نيو هني قرقلا لو هيلع

 ملسو هيلع ىلا_عتهللا لص (ءدنع)ةثراحو رعو ةماس مأو ا ْمعىل اعت هللا ىذ رش عك هءاحصل | نم
 هللا ىذرهبواعمةفال_> ىف ىقوثر ووثملا لياحلا ىناحصلا ىاكلا ةقياخ نم 0

 ىلاعت هللا ىلص منال قأ, مال لاو:الدلاهرلعلا ربج ناك !ذلومهلجأ وسأنلا لجأ نم ناكوامهنع
 لثعو نيل اةغأي سدئرلا انعمواهرسكو لادلا حمة ا ىذر هنرو دىله دوهيلع

 ل «ل_.ةاكأ مداعا ملا ملازاءالود از صعبان أب رسدأ» هربغ دور وصب هياصالا هم ملح ماقع عملا

 مامالوقوحاب رلابو.- .ه قسهالا ىف - 0 متلو اوه اها اراونأم_منال

 نملاسنأثالحر لماذا ةةيقح مل ةن:الفاضيأ لوقعلل سب رقثو ليثك شوغنملا نطةلاكهنا نمهرحلا
 هنديىؤ فرصتلا ىلعاممرد_ 1 ا مدنا طعما صفق 0

 ةرد_ةلمهماةم موق دك تهبل الا ضعي ىفم_4ىرباوناكمهنال الادبا اوهسلادب الانا ةأكدب رباك

 ١ ةمكحتاو لوصالا مك ىف مالك هم ؟ولاثناملاعب ب ىه م اوهو عر وصي روصتأ | ىلعدي دقلامهحاورأ

 أ لمى ىأ فاضءريد- اس .بهي>دةروص ىف هلوةودصاقملاحراش مهعمنوهركني عرشلا لهأ ضعب و

 فاكتهفرظؤ فرار رع كالو وا رقم ماواممهنكمتل ل..ةعدنا نمل -,ةاموةم-دةروص

 ْ قلاعبمللاىذر سابع أدب 0/54 قرفلا ف ةفقيعس يرام عانطماع ا ا

 اممم



 زدابتمارهاظلاو هام ىلهبنمرشنو فل( ىل.؟ككيموىل, ريجمراد وهني 1ء) يمص! فاك ص ةوىن' نبا ىأ (دعس ىأرو)
 ىراخبلاىفايمسر لو ل ةكيمو لد ربسج ىن-ع:مل_مىف ىا ل |لاةةثاضالا زوكتو فصولاب ( ضيب باث امهيلعنيلجرةروصق)

 نعتيأرإسم ظغلو تانمل_ءأىلاعتهللاو كلذ رك ذهنود نموأ هنع هلاو دنع ىوارأا اعاو دعس ل ةن ملل حمو ل را امهنوكف |

 ليئاكيمو لإ رمج ىنعبددالو ل قامت, أرام ضيببأ.؛امبياعنياجردحأ مون هلامثنعو مل-وهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لوسرنيمي ١
 11 1: ةياحصلا نمريثك نعردص ىأ(د>اوريغنع) دعس ىورام لثموىأ (هلثمو)

 |ابيلع فقال د.دحلاحراكالوق:هنعنزاخيشلا اهاور هإةماساهءؤرو ىذمرتلااهاور نت مهلامهتعأ

 ليريجمرا: وهنييىلع) نا+.كاءاور ثيدحى صامو ىنأ نب( دء_سىأرو) رظنلاروصق نم
 دحاوريغ نع تيدا ىف ءةوامبتيمت (بايئاميولع نيل +روروصىف) ب ررشتو فل( ل .ءاكيمو
 ه٠رك ااعازه ملم حرش ف ىووذلا لاق إو هيلع ىلع هللا ىلص هعمالتاودقودحأ:ءزغ ناك اذهو
 باودلاوهاذهو نم هعماولت اة مهنا حصدقوردب ريب هعم لئ 2مل ةك_ئالملا نا لاو نادر ةيفوهمهللأ
 ةك.ثاللاب مهدعنأا و”دثواورم دنادح ايم هؤملا هللا د ءوور د بالا لب 12مل هريسفتىف ىطرقلالاقو

 ناىلعل لد ثيدحتا ىفواءادهنع نالت اة, ناكلم ل_بوهيلع هللا ىلص ىنال ناكو مهدئ لواوربصت لق

 ءايلوالاو مهن عىلاعت هللا ىذر ةءاهتلا مهاربق مال_ ىلا, ةالصلا مويا عءايدنالاب صتختالةكئالملا هير
 عمسو) هددعام قرط نم ني ري هك سان نعش د4 ||1_هىفام ل *هىور ىأ(دحاو ريغنعهلثمو)

 ىرخا ىلء(اهليخ)اهحاهزحز (ةكالاارحز) نب رضاحما نم مهري_غوة را دعا | ض ءب ىأ (مهضعن
 م :غنمالج ر ناس ا.عنبا نعى ممبلاو م٠ذوب'هاوراذهولا هلا نيحأمتعقو ىأ(ردمون) توصف

 نمىلءرظننوة_عقولا رظنردب ىلع فرم لم> ىلءاندعد و٠ ناكر شم نو ىل مع نياءانأت مدةلاق
 موزيحمد_ةألوةيالئا تعمسفىل._ةمحج | ,يفةباح_-تندذاك ل ذك نا يقربدلا ن وك

 نونلاب نوزيحىورو م-اكلملا سرفمساىدانمموزيحوكإهأتدكو هنو نمىعنباتاخأأا
 ةاور اذهوهرقمنعراطرئاطك ةفخاهعوةوةعرسس ىأ(سؤرلاربادت ىأر مهضعدو ] لوالاع-يعلاو 1

 كل» هنال(براضا|نوربالو)رديمون ىف( راغك-لا نم) ىثيللادقاو ىفأو فين:>نيلهسنع قويملا |
 رئاظنلان الاقي نازو< واهورك ذثيداحأ ىنامهالك ىورد_ةوهفرعوءآرمهضعبوم منع ىتخأ
 براضلا نورئالو هلوق لوا دب هنمءزج سل هن'اكهسغنب هندنجرب نمراط ماجورئاطب تهمش ةراعتسا |[

 للدد نالبةهسأرعق وقهبرمعالردب م وينيك رشملا نمالج ر عبتالىف ا ىفزاملادواد وبألاةيرضلاالو ٠

 دبعنب(ثراحمانبنايغسوبأىأرو) هوو رانةمسمهبنابهكئالملا ل: :نوفرعباوناكو قيسعيلا ||

 ابيفىأ(ىابليخىلع)مهنادبأومههوج و(اض.بالحر)ردب مون ىأ (ذثموب) همالسا لبةبلطملا |
 لقمهرغْئش هلا ةواهتدش مواقي نا نكميال ىأ( 'يثاف موةيام ضرالاوءاملا نيب رخآن ولو ضايب |

 فلاخموهو قيل اهاوراكور عنب ليهسكلذإ ىئارلان ا ل ةوهتعرسواهثطدةءاهمنممآرام رثكوأ |
 حرشلا ىو بادكلااذه ثيداحالى طويلا ر2 ىناذكهوهوانهىلاعت ساهر نصملاءاوراملا|

 دقو) هيلع+_يفةدهعلاو لفك ل ومىقلب وطثيدحف هل ةنوهتريسؤ قدسا نياءاور هناديدحت
 امهندب ةافانمالو هءاع لت تناك اهنا مءاورىذل و اوفك ا(نيدحنينارععفاصتةك.ثاللاثناكألا

| 
 ث ااعش هب

 هيلع ن تناك

 هلهدن ماس: ةقاصملاونامأمال_.لانالئمارك اوةي#ةفادملاو مالا امل حب نميقال لآ نأآف
 بسال سس سس سس تت تآ#آ#| ذأ أ أ أ أ تأتأتأآ#آ#“أ#أ

 (ةكنال مارس زمهضعب عمسو)
 نوك_سوىازلا عب

 مهاجو مهثحىأ ملا
 موب اهليخ)ةعرسلا ىلع

 رع نءءاوراك ىأ(ردب
 رياطت ىأرمه_ذعد 9

 (براضل!نوربالو)ردبىف
 له نعى ييبلاءادراك
 دقاو ىنأو ف ينح نبا
 دوادوبأ لاوو ىلا

 نياهباورىفام ىلع ىفزاملا
 الحر عستال ىلا قدسا

 ردب مونيكر شملا نم
 لبقهسأر عةوذا هررضال

 قيس يلالصرنا
 ىرع-غهل:ة هنا تقرع

 نيانايف--ىوأىأرو)

 ملسو هياعىلاعت هللا

 رديموب ىأ (ذموي)
 هابلارسكب(اضيبالاحر)

 ءابلامضيملو ضرب أ ع.ج
 ىلع )ءايلا ىلعةظفاحم
 نوكف مضر( قاب ليخ
 ىللاو ىلبأ عج
 ضايبو داو سةكرمت
 نيب) مضلاب ةسقاباك

8 
 قيطيالىأ ئثاحلموةيالةخس ىو( ض رال اوهام |

 ناد_ملب ريجكإهأدقفاعيجايندلا لأ كالها قىناك اد>اواكل ناؤىلاعتهللا ىقاخامى أ 'يثلاحرلاك إل مواقيالو

 نكلمهآرىذلاوههناور عنب لىهس نع ىتبيسلاىوردقواذهه_ايصنمةحيصبدو وه حانج ن مة كن رب طولموق

 اهناهسمفوةداثتن ءدعسنباهاوراك ( ني_صح نينا رععفاهتةكئالملاتناكدقو) عمسلا ىقتدعب عج نمعنمال



 هللا ىل- هىنلا ىرأو)
 ل هرم / وقل وهياعىلاعت

 (رفن ةبعكللا قل رمح

 0 طةسىأ

 هنمدع نهىأ(هيلع

 اذه هد دحو هندمهو

 نبه منع بيبلاءاور اثم تلاقأ
 ١ السمرا

1 
 1 تطلق لحل 5618 نطل 2 + نق ٠ ن2.>1 سلا قف فق هس دق 05336105: س10 6 دل طاقم قب نحل 8+3 ىن تاطقوقت 7 لك 1 < 395211361 حم سس

 000 ءلاعلا ىضر ع ازا ىنادتإ اوداذهنيص>نينارعواس>و ىنعمو ألف ءانامأو«ذ

 هنعىلاع عن هللا ىد در ةيواعمه5 الخ قىفوتوةرصدلا زن نملضفأا ولاواك وهو ند>رغدمنملو# همم

 ا سم عاملا ى 562 0 ما تكلا ىف: روهشم ه1 ةكثالما هذا دمو ني سنو نين اةنس

 كرم ودك ىلإ علت 0 ءاللات ”اك دأل مرا اس

 ناكىلاءت هربا هر ىوونلا لاوا.>- تمدامهمثك أ هللاوواوداع: كس |١ تكرت مث ىلع مالس ١|هك.ءالملا

 ا ه؟لكوتلا لرجال ءلائو ا ل ا افلىودك اقرهسا ونهب

 ل درو [مكهرمخب ج العلا قدما اذا 4+ ءهار 5 لو هنآ وامر هم ىسدأ !انالاو هيلع مالس 5 1

 هرك ذاك مل-_لار ادلالهأىرب ناربغن 2 دلع !!هرادف عمس ناكهناىورو ىك- اء | مدلارخ

 د دا 000 د هلل !ىل_ص ىذ 00 اهأدةعأ عاح راخناكناو اذهو 1

 دارطةساوهو 0 الا رط'ايدوصعملا هتمملعب ومد ةهلدعم ل منع ىلاعت هللا ى ذدرشب احصل اهيؤرو

 ىلع هللا ىذررمس أي ني راعنع الص يملا اهر شد 0 ءاعىلاعت هللا ىل- صىنلاىر وز

 مل 00 ماكان صدع بلطملا دبع ني( هز 1 و 1 نملو ءءاد رحلات دعت ةيرمصد ىأرو امهمع

 قمالس || هيلعلد ري -اامرمنا م !فدرف اك : مدا رى ةماللابهنع ىلاعتهللا ىذ رز < ةخسن ىفو

 0000 د و م لعمار هنالدج اهم 000 00 ىفى (ةبعكلا
 هللا لوسراب لاقد_:عىلاعت هللا ىذرز جنارس اني ر 6 ءدلع سل نبات اةيطوىلاعت هليا هجر ىلا

 لزق دعقذدعتا هل لاة فهم" راق ل لاوهارتنا 6 هما 3 م ال بااةماع لت ريجىنرأ

 45 رطعفرف ةرظناو كو 'رط عقرا مسوهياعملا#ت هللا ىل د هللا ةقةمعلك !ااقتناك ةم تمدح ىلإ ءىل رج

 نمناك نياوعفل زها ىدعتاذاىأ ارنا معاو# 0 لا ملا لكك همت ارت

 | 000 ناو عنيك لم ىدعت أب هيلا يلع مالنا لخدتال الام نبا لاذ ىطعأ ب بأي

 ماللاوذاث هناماشه نبالا وو هلدج والمال ابان :هه.دعتتا مهدحأ و أام لق 0 ءحجرعالب 2 ملام

 ةيلمدالا لمل ل اوعك هدئاز

 اهانمتاصعللىطعب هّشلاالو *« مهانمةاصعلاىطعيالجادحأ
 ىقل اةىواخللا ظفاحمانامل- ءاوه هيلع ضارتعاالوعومملاذاثلا نموهفاذك درو اذه ناك ناف

 ىلدىدلاىلا هللا دمعه: ءاثعد سأمعلاناهنع ىلاعت هللا ىدرس |بعلا سقانمىق سام !|ةدعهراتك

 ىتم هللا ةؤوآ ا ا ل ءلع ىلاعت هللا

 أيدت ن لو ؟ك.ناالا ىمعالا قل خهرياو لب نا لاذ لاو عن لاقالجر تيأر له لاو هعاسذنملاقف تمج

 نمةعاجتب ورب ضراعمهناديناسالا نم قرط هلو 31 رعرخ [ىفكلذ لع نا ىلاعت هللا لأسأن ا

 نياىعدقو امهندب عملا فاك ةرال_ةةحيحص ]و في عضاذه نكساوا ومع للي رمح ِ ةرادصلا

 لاى هرعرخ [ىف سامع
 رونامهتمىلتو فاش ىف « امهروى.عنمهللا ذخأينا

 روهشمف.يسلاك مراصىخؤو *« لاز ىذريغىأرو حيك ل قع
 مرئاصب قنوباصت ةيمأ ىف ,انعئأولاقفراصب أف نوباصت مئاهىنايك اامنيدي ومالا صعد هآلاوو

 |ا02الاليبقنم سدلوايوقراص فرط نمهدرواذال» ري4ىتارلا ا ذاملوقأ ون ىهتنا

 رصحنم ناكم نه هوو تدب قهدحو هآرأ ام ىلع لم>3ق هقودل |نمدي الفاخ سان هضراعم ل_هج.ق

 ديدشروب هنالثلذواهريغوةكئاعد ورد ربالفهي ورب سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىذذلل ملء ريغ نم تبجلاك
 12 1 لو سك الاول اة 2

 ماو



 ؟هأ

 171سم سس سس سس حاسس سس سس سس سس سس سس ا سس سس سس سم

 -_ »ا! 9 ع” آلا 10 | 7 07 1 . 3 . 3 . 1 0 5 ١

 | نهوهد فرق -: م ىدل ءروب ل ءرءدل طادرص ا .هىزحأد ىمعاأل ى :وذارعو ىعج بر وب لو . ١ , 3 7 ت.ك 8 ا 6 2 3 ل ١

 52222 4 سء مه جيرو ءززإ هل ا 1 اب .. 8 ؟ه- ووبزللاوط أ

 لاقث نا ما ركذ مث م-هذر شا ةكثالا م25 ىلاع: هنباه >> رى د دا اناعو لها .ةدار رعالا|

 ادع 6 1 ار يا لا . 5
 | هللا ىل- صهللالوسرا - ؟:ىأر هلءاق ىأ(نما لل نحل]) وم , 1 ا كأنو

 | ىف زاهربأ ال ||" اة( مهمالك عمو 41 000 راس 2 دا مادةون 7 مما سس عروب كيس ىلاعت

 هلأ لو اع ىلا هت هنا لص ىللا عمت :ركرل هن اد و 2 منا ا!ثدءدح نسا ص ةاعألا ىلا

"0 

 ىف ونا لم_كلاءا , 7 !اوبأ هلاقام ىو هل اك الامااك 0-0- حامد !| ىذه 5 21ذ-ءاد وهنا هدو

 1١ + - - . 9 م ١ اج

 نس !نءدوادوأ» اورام ومعدل وم ا بكر عاق ءءء ىورهنأ ع 20 1 ماكدإ قى :ناح رام أكأهب ١

 1 اا .تاملاود>أن 0 هل ل مل 9 اعهلا 0 || ل 5 دإ لاوهمةعلعنا 3-2-0

 | قرط "نم ىو ر نملة! اق ذا مداح هنوك 010 "هيل كر رعسس لن بام د

 لدى ا احاز>ءصأ 5 ل ءارش انت بقل 5 ًّع ان بأ اه !اوهيدوالا ىقءان-هم اند هان 5 نكسلو

 مهعارك ل عل ل رأ واني قاطت طد هاون ارغلا م4 اعد 3 رقوهعم تءهذكن 4 عاد ىفانأل 3

 اهريضح ىتلاهإ ءالارمغ ها مللا هذهودجأ ءاوراوهبءاحئ الان عى هنورعبلاو ماعلا مدل ققدارلاءولاس

 هك ..ايصاللا 8 او ٍلسوه- اعىلاع# هللا ىل_صهلنال وسر نا لاو هد: ىوسلا لثالدف ىقودوع-ه:ء|

 0 ادن ةاكم ىلع انانك اذا ىت> ا: ةلط ذاف ىرب غد>أرع : < ل: لعمل نم !ءانارض < نارك مبحأ نإ

 هلدب وىندب تااح ةريث ك :دوسأ هد ةقنآرقلا عاما وماهى 3 ىقلطنا وهمع : سوم“ انىفرمأ اء ]حرب

 قاقنترع هر رقي و ٠ 0 اكلدهشا ن ه4 انولو# م4 عمور جف 'ا ىلا هتوص عمسأ ام ىت>

 نب ىويملا بع .- وه اوم ' اق هاح ده_: هللاواع اعدت مذاو اهنوث :هؤد ءرخشل |١ مده تدهنت ناَع أ رأ

 هد ورك هيا أ لءأهنا هلوقن الانآرقلاةءار أ كراك احهيدار ادا ه4. .ضام دا وقلنا

 هنأ تندد 4| اذهقوهسهئلاوءدققن ,م هنأب حرصت ه3 93 قع عا واريط-_اهنااولاو > هلمهدقةىفاتي

 هلطسبالاو ةدحاوةل لاما مهظو 1 اذهو ىهممل !| هلافام حصد الو هر5 ساجاط* هل طخومعم جرش

 دي نااايس لال ,هالد اك م :داا ناكام أهتمو ملنأك ةكءناكام اممةتددعتاهنآ

 الحر ل> ٠ لك هوا لحألا انا دفة اوه 1005 هللا ىلع هلالو بر عمت دك أ هللبقدنأو

 5 ءلذخ أ املاتو هع © 1ع كاع 311 900 لور ىرذد>!ىفدءارإو هيثم ةفصلا لهأ ن هيّ

 مث ل_خدو ىك رث ره مأ هم أةر> 4# هعمت ةاطن ف اهم الل :اسلللد> [ىلء مقلط | لاوالت افك يعن

 دكت ا لا تعد رفءاش عدل ل سو هياعىلا_هت هللا ىل م الورد ملىلتلاقفهدر انتا

 ءاشهلاوعرا هنا 0 هللا لصهللا لو سرس [تلاهوةيراحلاتت ة.ىفوءبتَققتلآَو

 هلل ءاعام تاق؛ :تقاط 11 تح يهوى ةلطزا !لاووىرد_كصىلع هن ضرعف لذ سعب وج 20

 لع دع كم ة:ساحألا هواء ةهاصعب ط_3 دقرفلا ع فياذ أىتءانةاطنافتارعث الك ءاهرو

 ثضصصاو| ىلا تلفومل تقع ءادوسة+احعلثمتراثنلخنلا لالخ ءارأاناو ىنلط:انحرمتال

 با,ىفاهرك ذرخأ ارارموىفاربطا|اهاور ريبزلا :بااهرضحىرخأ رم ٍل_سوهيلعهللا بص هيلعاودثو |أ]
 ليقواهيفدةفىلوالا تارمتستناك ن< ةدافون ىلع لدن ثدداحالا:ذهو لاق ما وطد لةةسم

 5 يي يل لة

 (نمادوعسنباىأرو)

 هنع ىهيبلا هاوراك
 مهل ىأ (نحئاةلدا)
 هلا ه-يلعىنلا

 مهرذ_::نامالسلاو

 دوعسهنباىأ (عمسو)
 مهءالك)



 ثيدحىوىاالاةلاوطدو:غاوأن ادو لا نموةءاطلا ديد ثنو ىازلا عضد( طْزلا لاحرب) ىطتلاو ىلا ف ىأ (مههمشو

 ثيد_انا هظفلامهتري_سىف ساذلاديس نيا رك ذن اك! نح اذ ل 1 سوهيلع ىلاعت هللا ىل_ص ىنلا عمن كي لهنا ه-فع مم

 ”نأ ىد ردطد فت !ولاتاضعداه_-ضعيديشي وءضعبل اه_ضعب ده_ث ةرهاذ 2مقرط نمدوعسم نيهللاد_.عنعر وهلا

 نمد 3 اق وهوديز نيا قي ر-طرب-غنمدرك ذىذلا ثردحلا.احدتوىبتنارم-ةلاذ يمه ةودلا نما ئاالادب ز

 ىنادك ل -صموهوهثب دح ىرعضت ىلع له-عل اوةعيف نيهللاد_.عدت_سلاق نك ر مثلا ذيملب ءوضولا هيو سامع نبأ ثيدحت

 امم ءىلاعت هللا ىذر سام ءنبانعقرط نهدرودقوا 1 ههعاسن اوىفاشلا نمىأ سان! !صعبل انالخ هلومة ىلع لمعلا قو

 هلم دوع_منيهلبا دع ماسقت ريك نمةرذلاقت مهي ف نكن هل لاقمم هل هلاك تاذسط مل د و .اعىلاعت هللا ىلسكى هانا

 ىكوح مل هيلع ىلاع”هللا لص هللا لوسرط 3: ةكمنم مانحرح ا ل رت لاح ناس دا

 ىلا ن-اوعدب بهذ م ةمايقلا مول ا ىقلن لهنعج جرخنا موز ٌكناق د اذهنءح ,تاللاوواطخ

 نارعلا ازرع ولد
 ادع - هبات 0 .ارلاو ا 2 0 0 00 :اك هدأ 2 الا م مر دقلا عداط يح

 اهرضح هراه_-سا صعب قد 7 بأ اورمتزل در انااه هرضح هئد دااجراخت :اكةسما#اودقر هلا غلا واطدعب عبر

 نأ ناودا“ لوقا سوه ءاعىل اعتهللا 0 صىنلا الدو« نس !ىأ ( (مهرمت وأ هصخام ىهعت الال. ا

 ىلا اوذرع نذلار ةذاانمعومشأاممه وج رخأناةةهوع ءرقأ ادلع هك ىارةعرتلا تماهسو يالا تا .
 هل 0 مست

 2. 5-3 - اء .٠ .
 م6 مدس 1 قلعتم(طْزلا ناحرب) م_هآرهنا ىلع ل يلدةيقد ن 5 < اى عل موه اع هربا لص هللالوسر ا و 0 3

 1 : ع 5 | 5 1 37 لا 25 هوادا قرمعلا
 داب ب+مه سوم ءااقولاوط نادوسأ 0 ةلمهملاع ع ديدشتو ةم>ءملا الاب طْرْلاَو واو عاام 230 1 ّع

 6. 3 5 . -.: . م - -. 3 و 0 0

 دعس د وهو (دعسنيارك ذو) ىطزد>اولاوهبرعم حدف ىذتقي سايقلاو ملا حقب تج برعم نك ا

 وهو ىرد_ءلاىنادعلا ىردبعلا ىث ةرقلا (ريمع نيس ءعص هنأ ) ىرمصد وهو مدةندقو ىدتاولا ا ا

 ىقىأ(د ->أ مول -ةقاسل) هيدينبب ل- بوهيلع هللا ىل_صدللال وسر هبار لمح ناكو ادق لس 5 3

 انا ا نءعىراخبلا عم دح قو 6-5 اعهزلا ىلص هنا لوسرهنا اناط هللا 4: عل همم نبا 5-1 هم هنعقو

 ونأىو رد-فو ر-دقلا

 ناو ىذ_هرتلاو دواد

 هيارعقتالىت> هتروص ىلع زربوءاكشب لكثزعا(ةروص عشا تالا خارتفل 1 د وهو-2دوع-__ بم ىلعاولعفهسأرتديءالجر ىطغ اذاوءالج تدياوبهسأراذيل اذا انك ةرمالا هان كيل لآ ةا1ابعصم ا
 اهنكمشاس ك اراها عدن ”اك لعج ةةروصلاك لت ما ه:]ومط ف عضهيقر تعلاةيار عوقو ناو نيمأ ا

 ىل احل هأة يل ءبعص ملتقي رعشب للاتةلل ههج وتةدشل لو هياعىلاعت هللا ىلص هنالنول املا عب ةيارلا نافل الا فءادعالاو ذا (بعصماي ء دق: هاوي لبو هيلعيلا«تهّنلا ىلصىنلا ناكف) هيف
 روهظورعالا ةلوهس ري_ثدنو فط] هيو و(كلمه أعم ) هةننطاك (تعصعتساشلللا هللا 3 ارلا
 ىف ةسش ىلأ نب اهاورام ىلعو هتاقءط دعس نا هاوراك هملعي لهنا ىلعءانياذهوارس ردعلا عمتاور رصفلا
 | )وسال فوعنينجرلا دبع هلا ةف بعص مدن ًادحأمولاقلسوهيل عدا لدا معتصم
 ماسلا

 د_ةوهري_غوىواحطاا

 نر ىرالا تا
 ىلصوننلا عمدوء_بم

 لو هيلع ىلاعتدلا
 ال_:اهجو رمش ءىناب

 ىكدلا لوقىلاث فت

 دو ءعس# ل :ءاثددحاماو

 00 حصأ ىراخبلاةبادر لوقت انافدعمن كل هنا دسم جيل راك ا و زل رضا

 رض مل هناهعمهنوك قئبدارالاوأتامكس تناك ن لاما نا عمتامثالا دنع ىننلا نعم دقمتابثالان اةدعاتلاو عجراو
 0 وخوراتلا فنصموىرغصلاو ىربكلات تاةيلعلا فنصمو هو (دعس ني اركذو) ت الامال ءأ ساو تار واحمل
 ناكوىأ (دحأ موب لقا طري نيس صم نا)نمئامو نم : الث ةدس تامورب ٌغوأ م :نأأن نباهنعْد د> ون ءمنباوةنديع نبا عم
 ودعلادهجىلا(مدق:) وههناهنمانطىأ( هل لوي لسوهيلءىلاعت هللا لص ىلا ناكف هتروص ىلع «ةيارلاذ لأ )ةبارلاسحاص
 ىلأنباىور نك -!(كلمهنا)فر 0 و ا لعام ةةيصن وا م مخسلا) هباوجف ةرمىأ (كلل ها لاقف بعصماب)
 لاقبعصم ل23, هللا لو سراب فوعنبنجرلا دبع هالا.ةذ تعصم مدة أ دحأ موي لاق لسو هيلع ىلاعتهنلا لص هناهفَنصهىفةبَتس
 نهسع_صمهالو#ين اك عهفرع ىدهقرعتلهناوةل- ثلا لوا ن  ةقرع هلا لاستحا هيفو يزن اداب مستو هلاك ءاقن كلل لع
 ع ءأىلا»ت لاو هئانو فاض هرب دقن ىلعو أهم ءأب هل يمس وأمولعملا ةازتملوهملا ليز زاثوأ ف راعلا لها لسق



 ا ءاك اىفالوكام ئءاو ىمدبلاك (نيةنصملا نمهحاو ريغرك ذدقو))

 0و نامل عل هلل اىلص ةومكلا العادب ا دأذ ا !وهيلعىلاعت هللا ىلص ى تلا

 وهذهم-ان نه سو هماةمماو كلمن 3 اوىلب :لاقهند ان:فيكفون عل سعد صم لد 3 لوسرأب

 تال سانلا لعب الهيب اولا 211 هللا ىلص لعن وكي« ةيدان ىذلا

 أ لو وج لحسم تع مهعازهنانونم“ ءموءادعالات مشت وبارطضا مهيةلص>يفهبارلا

 لاةيالف ديعب لقاك ار>اهللا نا نظوأ ىمنوهملع هنوك و هإ-:ةبرعشرللوالا ىلعو هدمّلدق
 راسم | شنت هامل دءباساردر اور لاهل اذ_هناعم لال« هناب | ءامدعد همسأنم ادان ميك

 ردا نببامحلا هلماح جر زل اءاولود_>اب نيرحاهملا هبار للماحهنعىلاعت هللا ىذر بعص ناكو

 كلاب نأ ا ىلعدح ابيار للماح نا نه ىورامو ريضح نسلم سيد ناروتاصيرطل

 رمالا ىف ءاكئال ]هنا ديوس امله صمد ىالوأت + اك هازل نال هيفانسالههجومّلا مك

 لتةدقاد# نا نييعألا سدلب | رمصو ةعيق نبا همم نشك لة: لسوهيلعىلا عت هللا لصوتلانا معو

 لوقورافك || نيسعأرق ةنوزوململالذ_ و طة_الئاةظملإإملا اهكسمأامدعبةءارلا ىلعذخأ
 ايعصم ىم امد عب كلذ لاة فيك لاق.الف 5 ل ىفورعملاابع_صمتسا ىنمب تصدع تسل كلما
 «فنعيملاعت هللا تر (باطا نب رمعن ءاالوك ان نباو قبب اك (نيفنصملانمدحاوربغر ك ذدقو)
 اصعمذيب هنوك (ادعمدم خشم أذا سوي اعلا ع هللا لص ىنلا مم سول + ن ا ثبتاقها)

 هلوةىف ىزوخابلاردهتبوياشملاحالساصعلا نافهتخو خر شل ىرقحت
 البلاناودعتس_كلاب « ىلتيللاصعلا لسج
 الرث.ىاصعلا قلأ © هنارفاسملا فسصو
 الر نال + نم للي دس سايقلا ىلعف

 رفاملابانالاانيعرتاك « ىونلااهبترقتساواهاصعتقلاف هوقل حيملوهو
 «الاةنابهمالس سو هيل عىلاعت هللا لص ىنلا(هيلعدرف : لو هياعىلاعت هللا لص ىنلا ىلع ف)
 تانانايشم طعأ نءهبيدثئلز ا لصالا فوه وةيقحدر هالاقي مالا ب اوجو مال! كيلعو
 ةمغن]هناو هدر طعن هيلع لسن ,1- بو هيلعىل اع هللا ل ك(لاقو) رك ذاميفهققح راض مث ةي>اصا

 ىلاعُ !!لاقوردقمأ د تم ريخو هةموو ن 4 |ةمغنك تم ةنوأهذ- هىأى + ةمغنةخسن فو( ن 4

 ذاشؤهو اهرسكو نوتلا ب منناهعج حتفلابةمفنلاوتوصلا نحو مالكلا نسحةغللاهةةف
 كمساامو ن< انه( تن

 انألا) مدقناك 1ص جنا رعب سوه. لعل اعت هلل! ىل ص هنا ىلا هراشا هيفوكترهشو
 ليقف ىالّخاءامسالاه ذه طمضرف ( سداو نب سقالنمإ) مخ .تكةانشخ رو بكم ءاهب( محلا نيةماش
 زومهمهنا ل قواك ليغلانزورهلاولوالاعي>كلاوءاهن ود مالو فلان مال .ةوةماوزز وبةءاه

 مالك اوه.اعدمتءبالم

 ثراها لقول زاز او وعما ورشدلاوبأ اماللاهي !ءمدآناكنحاوأو هوروهم سلب | ىلع 1

 نالء5ىد> حصالاره-ثالاو هب دءايةداب رب سنةالخنلا ضء» قول ) ءاو هيرب سقالو هرعىلاب ىتكيو

 دا 1290+ احون قاهنا ١ !سوهيلعىلاعتهللا لص ىنلل( رك ذف)_#تاكلان نماوهستطةسايلا
 هملع ل _بوهيلع ىاهت هللا ىلص ىن | ناولهوطثد ؛دحىف)» ءادنالاو اولسرلان .(.دعب نموماللاو

 هللأ ىل_ص ص هللالوسر عم نان لاق ه.:ءىلاعت هللا ىذ هررمعن هكدا قات( رغلا نمار وس

 أنم) عم صد هةعضد ١ ممخوةميخو ب ضهوةبضوهكر ث *أظذ لف هذودث عمو

 .ةنزو.ءايلادب دب امذاحا طق طومبضمهنا حرشلا قول ءوو فدك نزوي

 هيلع

 حم ) رثاجان" ىو رب( سول نضاندب لامهنإ بال حلا نيردع ن
 ميناس !!ىأ(هيلعدر 1

 حتق ( نما ةمغن 'قد)
 هنكرح هذ_هىأنونلا

 مهمىأ(تنان *) وج

 فدعخلا .( ةماهانأ لاك )

 تاناو رلا ضع ىقورمملا
 رسكب ( مهل نبا)ماسملا
 3 ة ,ة ف نوك-ذ

 ءاه عاقب دي ةخس 7

 وأ هددها رعاك و

 سال: ءا)هف_ هع

 سدقالوأ فا'ةلا ركب
 نبا) < 1 ا ا

 لا :رازعهمسان راك ( نس

 وبأ 000

 يبسدلاوب امدآن اك نا

 ّ ىو-غةيلاورك ذ ذدقو

 لاود ها نءوري_غت

 سدقال

 اونو 2 رك ذقالءاءلاب

 نا هى أ (هدعد نمد

 1 .هري_غوءأ مولا :الا

 لاب( لوو-طثيد_>

 اك عوضو» + يدع

 ملسو 56 1« للاعتدّتالص

 (نآرت !!نماروهملع
 َْن اريملا دو ىلا لاق

 هنا روك ذااهثيدحىف

 تال..رااهملعمال!|هيلع

 اذاون ولءاسثءم--عو

2000 

 ترونبلا نيمحتفلا

 هلئاوه لوونسذوعملاو

 ركذهلوط: ثءد#ادحأ ]لا
 لب هالته فاطم 51 اللا سلا فلانا ف داق اتا نالت سا

 "اكو اصمود 10 رعأخ :ثلءقأذاتانرعوأةكهلام> ضب .ىفى ؟لسو هيلعىل اعب هللا ىلص ىنبن :ااا دب لاوهناهريغو ىكاطنالا

 نيم نبا مالا مانا لاذ تن ن حلا أ نم مذ لاق مهتمغنو نحلا ةيشم لو هيلع ىلاعن هلل ىلملاقفدت ايل ا ءمالسلا اقف اهباع



 تداطأ لسع أ : ماك الا ف فوطأامالغليباه لبا لق مو: تنكانأل اك يلع ىنأك لسوهياعىلاعن هللا لص ى 57 ١ :سكال

 امو ماع . ثتلاول هوملاب اكاد سد هه سو هد اعىلاءت هنا لصلاة: ماحرالا ةعيطقبرعآو ماصعتسالا ند عفو 6 اءطلا

 00 ب ورك مج كر 8 نهزفى“ كم :اك وا انك ةت-اغاموالان منع ىعد دجمأب

 دوهعم تنك د ةاونياهأ 2 أناهتابذو ءأو نيمدا 3 نمح حمصأهللاو هلادو لاك 00 ىت>هموةىلع هئاعدؤهتدتاعو

 نهشدح» .صأهللاو لاوو ىناك | و ىب ىت>هموق ىلع هئاعد فهد مو ةمقعلا 11011 جيرلاب هللا مهك اهاوهموق ىلعاعدنيمُ

 1و صسس_س 22767 7؟بببببتب+ببب+ب_7ب7ب++اب77بب7_بب؟+؟+؟بت7بتبببتب_ت”بتبتب_ت___7+7_7+7_7_++_-“ ناهتلايذوعأو نيمدانلا

 هأو او وهيلع هللا لص ى ايا ا ا ا ار ءىلاعت نملهاحجما نمنوكأ

 نيو كندي سدا لاق سدليا نبس قال نب ميلا نية#ماهللا تن أنم هللا قف مهتن متهونماةمقذ قملاصعم هتنكدقلو

 ع ءلد م ىحو'عمشنك و أهر عايش دلاتدنفألاقرم_علا نمثل ةلاق منلاةنسوب الا سدلب ١

 نمكلذ ىلع أ مرجاللاةفىناكبأو 0 ؛ ى> م-(لع هنو عدىلءهبتاعأ لزأ مل ؟هموق نههن نه مآنم

 لذ مع ,اهدمه_ثلا مدى كراثن ىناحونايهلتاق ونيلهاحلانمنوك أناهللاذو أو نيمدانلا ىل-ءهئاعد ؤهشناعف

 لهنا لعمل لزئااهيفشأر :ىلاةماد- او ا .ةهلعفأو ريثما مهم اهايلاقةيوتنءىل 2 نع

 ىعاشن . تاءفقنيتدج_سهللد>ساواطونو مةةهيلعهللا باالا عاب أمهم .ةذاغلاب هللا نانا نم

 ىلع اعد نم-> هةددعس#

 تحم_صأهللاولاقو
 00 كو هرناد >استررخ# هءامتلا و 2 ,ونتلز ل كت راسل أر عفرا ىفادانف ىنرعأام

 و تت كو ىناكدأو 5 ىت>هموق ىلع هتوعد ىلء هس اع1لزأ هم وق نء هن نعآ نم عمه د دم نيا هاما نمنوك أنا

 نمىنملعف نار عنب ىمومترئ ان الاداةلأ ىناوةءدو' اب سايلا أت نكون كلا ناكللاب| اربا مم تنكدقلو
 م ءاللاو :مءأرقاؤاد ##ت قلنا لاق ىمدع ناو مالسلا 0 رقاف مرت ب ىسعت يق نالاقوةاروكلا
 ةنامالا ر6 | ءالةماهار كل ءاعوايثدلات مادام مال 10000 مو هيلعىلاع' هللا لص 5

 هللاىل_مهتلالورهملعفتاروتلا نمىنملعهنافنارع نب ىسومهلعفامج لعفاهللالوسراب لاف || ياا هلعج ىتدح مها
هلةوتروكس مكااذاوم ائءلاًامنل |نعنولع ام ؛معوتالسرم ا ةروسمل-و 2 لعىلا هت ناو نت ادرك اع

 را و
 وهيا عىل صدتالو سو ضبقفانةرايز نال ماها 00 هالاوو نمت ذرعلاو 3

 نبالاةؤثي د ااذ_هىفاوقات+ امها لعاو © ى.مت مثاتيممأوه ىحأ ىردأ تسافان :اهعئن لو

 هللاذ وعأ ورمدانل ١ نه

 ىسأورانلاىف فذق مود
 ءاقطأ 1 هقياحتم نك

 تاينالا "عكا
 تدءقلف مالا هو

 ماللا هنأ ر ذاق ىدع

 0 نيباذكلا نماجتاور ىفنم هرك ذاورط هأ رك ذوهأ لصأالعوضوهثددحهناىزوحلا

 هناعوم طوهىق 4: 4 رادع هإىز وحان ءاو < ”حص لع لدن هقرطدد_ءن نا لاقوهري_غهيقهقئاخوهثياور

 !مهري_غورك اانيع نياوت ملءاك قيبلاكهيلعدمتعي نمد لا اذهىوردتوةدودرماهر 67
3 

 ريثك هس 00 000 0 1 وو 30 يوب اسيل مرعي ىسع لاي

 حدك ثددحادهو مدع اكنوع.بسون ا هرىونءةثامو مس ةزسداد سون نورخآه .:نعطو ا

 فاضمردصموهودياولا نب( دلاخل23) ريسافتلارثك [قروك ذموهوامهرغوقاذلاو قويملادأو ب اللا ةمو'رقافأد 5

 وأةرج_ثتناك ى زعلان الر هظأىهوهعطقةخ سن ىفو(ىزعلاهمدهدنع)ءادو سلا هلوءقمو هلعافل 4 لاك لعارتأ تاق
 رابتعاب مد-4لا رك ذفتاوصأ اهم عمسوامنودبعب اوناكومانن اهيا عاونب دحاو ن اكمىفراجش أ ةثالث ا رام نيف ناك
 ةرمسىهونافط غل تناكواهثانب مدهوأ اهعطق ىأ عطقك مدهلوءفموهفاضمريدقتب وهفاشوحام ا ىلاعت
 ءادوةأرعا ةروص ف ناطي_ثوهودب وقتللماللاوءادو- الة ىف رباك ل ةةلوهم(ءادو لإ 0 98
 هد | ةتصاو - اهرع_ثةرشان) اهعطقر ءاالمت ءىلاعتهللا ىذردلا- ىأ ( هل تدر لل ّك 1و ضرالاوتاوسنلا

 . ىملعت ناس حأو ىل الا يماع ىسعو: هارو- 1 ىملع ىو نانا تلت اها ةةنامألات» دامت اةماعاب

 13 0 اذ_هرصن نبالاق ناكل ىبتناد_هدرب 0 لا نمايش

 أ( دلاخل:ة) ليفطلا لأن ءىويبلاوىئاسنلا ىوراذك و (ىدةاولارك ذو) مع ىلاعت هلل هللاو هل لأ الل يةعلا لاواضس [أىزولا

 مدل ىأ( تح رخيتلا» ادوسالا ا“ -بابهيلعاونباوناكوا ودمعي ناقطغل تناك ة ةرمس .زعالا ثدنان(ى :رعلا مده دنع) ديلولا

 اهلي وايةيعاداهسأر لعاهدي ةعضاو يأ( رعاهر ثق رغم ىأ( 6 (ةرشان) اههطة دعت رج“ ل١



 1. .٠ -. <«. , نق* -*#و. 7

 موو نيعصنأهءاطق ىأ امددشتو عفى از ءيحافزعم]

 اه>2“ :ونم_علان وك رهثوةلاكاىل !عس وضم .هوءلعر اعود هرءاوأ ل

 نيتعاعق ىأن ب زال عجىأ ةففخمو ةغل *«/ أملي هدد للك 38 اولا 9 2 8 0 هر فرش

 هب هب راةممأاو-ز اعمداهعا ةىنععن ,.ههععمل لاذو ءاك هطخ ٠ نع ىدر تفسر درا غخد>ىدرو|

 | كنا رفغال لنا رك ى زعاب ل وة وهو( هقمي-بآ اعاعقاوعأ ةىأ

 حلوم !ءرلاعت هللا اص

 اءادولل:راثالا تا اكناو رهاذئ ةرح

 0 ارو + ة.ة>اهود_ءعىتلا

 ولاربمطلا 252 ا 1-1 رفشألا

 ينلا) لعفاعدلاع(لعأو) زمالا ثدنأميزملا و لئاهاق تاكل
|7 7 8 33 , 

 3 نملعءمعلاهيءةوامل هراشالا ت | كن (ىزعل هي: يال

 يماهرابسمأم ءااو رحكل ما ىهو ىزعاب تيدا

 (زا> هوهفهتهدو_صتملا ىلعئثلا فالطاب جعلا ثلا جحا ل ةياكاهوكتو تاسيغئأن نميري
 حج رخ ناك ورمسلا ف ةل دةماه دع ةصقومهعان عأ لل 0 انك و سا رقاهدع د: تناك

 اروصئامل-5 ذا هددنأالا هكئالااك عل همر وصد لكس ادب ١ ىلع هرذ هن خو اسرار 9 , 1: ىف ا رلاخ

 اهجداس لعق أديأ دمعت ن نائرعلاخ ا ل-توهياعملا « هللا ىلدهللا لوصول مرا أ تالدكنملا 1

 | نباة- ودل م اممم ديدثتو ةدحوملاءابلا امل 3 ةةوءلمهملالادلا مدد هم هدوهوأ ملك هد اه.داعىأ

 | ىفرايررهفأ عنزاخم.كاع أور حت ذيل د > ىف (1- وهما ءىلاعت هللا ىلدلاوود د هرم ىب ند رح

 | وأةدئاز هونفقرتحا اذا طاش ن مودع اذان طش نمنملا نمدرمتااوه(انط.شنا) هتعلامتدلا|
 ذ ةبادلاتتافنال هي ة-ةغب صاختلا لصأو هشه ةعرس توىأدف:ماللا ديدن. (تلفت)ةياصأ

 أ دقو هموبةليلىف ىنعبهيف تملك ىلا ةنولبقةيضامل ةملالا ىه(ةحرابلا)اهطدرعنمتستاذقا ١
 ىلع ءءاااديدةةب ( ىلع ءطقما] صاوغلا هر دلا:- رش ىف مالك ه.:و.ل هون لةىذلا مولا ىنءعدرتا| ٠

 ىأ (هنم هللا ىنكماف) تاقنو وههعزا شين ىنا(قالص ل ب ىنعع عطايا

 ل اتدرافإ ىنههن هرهوهمضم نعوم هعو4- كم ىأ( هنذ_خاقإ ه تلح وم هن لعوممأ اعني

 رازو*و وأب اق امو

 د>_للادعنمةناو ا -اوأدو عىأ( هيراسىل )هم قاثوي هن: وأ ىأ أهم وءأم !ارسكي( هطدرأ َر

 تركذفإ) اطوب رمهورتنا جال( مكسلك هاا او راظنت ىتحإ) ىف -1لا ( دج #لا) دن را-مج(ىراو-نمإ 2|
 لك (ىلرفغابر) هئاعدف هلوةىهومال_لاوةالصلا اههيلعهتلا ىندوا دي( نأ دل _ىجن'ةوعدأا
 ام. ءاناطاسىأ / !مىل|١هو) اموصعم ناك ناود وهموم اماه اةمفلابر مك : نم مرد

 بلط عع دع واطمءاغنالا ؤاءعمذ 55 وهو وريغدحال مسك ه4 .الىأ(ىد- ءد نم دال 0 8 |!

 ال_لاوةالعلا ه.!عه:ءاصرح اذهنسلو أ

 ىلعهرفغمايءاعدلا مدقنىفو ورمل اجبر ضمت د:دامال ةراخ

 ارمآهبلطا هللا نمءام>وأىلاعت للاوفعل جا كتر ومأ نمومل_كتالنطا لا ناىلاءاعا كالو د>ا||
 نافرتمعإلا لاوو قدوم 1 اممم :هاضراىذلا هيدومعلاما مأ ةمدك رعأ هه رمل 08 كدا

 ةدامالاةراخمريغىلءادئازهثر وامن وكي

 منرصق بلاء هنامهوتبالو كولملادالو "اك ثارعمدر مال ىحلالا ضفلل فاتح اب هناا عي ودرعأ «نمع

 ميك ةلاومدرف رفد ةمظع# اطامعاوا هن دإ هةعمول 1! ىلعم)

 نأدا ع هو“ وذل هاسنب ىفأشنم ا هر : الا هياءناحيإ فض :

 ءايدنالا صئاصخن المل - و4 لعهتيا ىلدى لاب ف كةهفنل ىحامهيدال محن نموا وهل ام ١

 هللا ىلسص ى :ل| ىلع ىبإ|هشيعنىفمالكلا ىلادو هدر | نمدرامناطيشلا اذهنارلعدةورخ آرمأ|م ءاطو

 مهضعبلو لية [كهنع هع: ملال ءالهفب يخيب ايام ل ! ىلع وهومر انزع شو هي اءىلاعت

 قلياد و «ارنختو ىخأ ةوعدهلو ةارملديىلرفغابر هلوقوابتدت ل !”الءالر: ورزداعاانه

 ةداعلل ةث راخدداب :ىقةغلاس ل امدعبو !ىنامح فى ريغللهشالىأ

 كنارقك ىزعاب ]وت وهو(هقيس)
 تياريفا كنارةغال 1 و وما سو

 ىورب وكناهأد-ةءتل
 لارلاد.دثنب اهلدحف

 هناورىؤواهعرصكىأ

 ةءجدعملاءاخناب اهزخف |
 ىأ هما ا راو

 ىأ( / _ءأو)اهعطقف

 هللاىلص ىدلا) دلاخ
 (لاة* ل وهيلعملاء#

 كل:) ةخ ناك هاىأ

 ةءاور دي ز(ىزسعلا
 ةياءرىؤوادبأ دعت نل
 هيلعلاقو)ةناطمش كل
 ىنإك (مالللاو ةالدلا

 قا نيو ني»ء.حصلا

 نء(اناطيث نا) هرب ره
 نع هدءمادعباذا نطد

 كل هاذا طاش ن ءوأرمخا
 (تلن:) ملا ىفهكالد
 أ ماللا ديد

 (ةحرابلا) ةتغب صاخت

 ة.ضاملا ل -ءالاىف ىأ
 (ىتال ص ىلع مطتءل)
 ةشيف ضرعت ىنعلاو

 ىبال_صءاداوؤ ىدلغيل

 ( همها ىنكماو) لفَغ

 هيلع للاذردتأىأ

 نا تدراف هنذسخاف)

 ةدحوملارسكب (هطدرأ ||
 نمي راسملا) مضتو

 ىأ (دج_لاىراو-
 نمةنئاوطسالاامضنم
 هنيدااد>_متاناوطسا

 مكاكهيلااو رظنت ”ىدإ |
 ىأ : هوعد مؤ سس

 (ىدعب نمدح الني الكلس) ايندلا ن مىأ (ىل بهو )ىخأ ة وعد نمل دب وهو ىا :.درأىفىعردصامىأ(ىلرفغابو نامل



 كاطع
 نارا 1نأ ل .ثاااده

 داذهوا اخ

 ةلالرإ دو.ةلابك هوم لا
 هراتشالو هلع هلا

 هد والقه_ءلاربكتتلا

 5 ىلحا ا

 0 نا ريع كشلا

 ءاحهناو رسدلبا نودي
 ها ول
 0 اناهثمالدا

 < وهذخأو

 كروس ىلا هرهدع

 ىبتناةدحاودصقامها

 ىداقلالاقو همالك

 اذهل ةمزاهنم هش

 هماعن هما دهن صخامم

 نا اود داكلا
 تنك ماو اك قالا
 كرذلو كذا هةرخعل
 هللا ىب_.ص انيد: عذتمأ
 هذحأ نم موه اعلاه

 وأادايوأ عد_ٌضاوت ما
 نام ووامتا 103
 اس ل اااه

 ل2: مامأو لس اذ
 دع لاق هنا جا ادا نع

 ورش نقم

 هيصعنبا لوو هرقك
 ن؟اتاقو هقةنماذهو

 دلو# مه دمت ناك ةذرع

 كللاو

 هلادع لع أ ىل اع هنأ مص

 (ع-اوباباذهد) لاامو
 هواصقم .ءأ نك الأ

 | تي
 د حاس ده

 هناعيشساروصتت الو

 «”(لصق)#

 هنا اسرةمالعو ىضاقلا طخيو(ه:لاسرتامالعو)هةلاحلوأ ن م هّتثعب تالالد ىأ ( هن وبن لئالد نمو)

 روان أ ل:

 اننا
 امك .:نيسواس77- تضل 1551707 اك معسل 3067

 اسس ل ل صسصعصع
 ١ ااا ا اا ز ز ]1 ]1 1 1 1 1 10 12ذ 1ذ 1 1ذ 2 1 ذ 1 ذزذ اللالاا0ا0ا0اا١

 نا:_باامل ولا نيطايشلاو باص ثدح ءامنرهرعأب ىرحت مرا اانرخ ةاهدعد هلوقاةوعدلاه ذه
 هيلعىلاعتهللاىل_صناميأل اريق راع رحم كلذ سو هيلع ىلا عت هللا لص كرت هتوعدهلل
 اذو كن اك هنا ََن اميلسهللا ىف :ىحقال لاو هنا ن ,مجاح< ان نعل عنام دى طعن هناجر ةكر ,ع كا

 ناناسنالل نافمال_اوتالصلا م _.ءلعءار "د اي مو
 د1 زل كلذوه نو كل نأز ويعم ةكسلم نمدحاولالا ءيظعنالدنا اعاذا هنهص شكلا ن مسلط
 أدو 00 اخ اخ) همم ىكعوهيلع ىرادقاننأ طيشااكلذ هللا د داىأ (هللا هدر 3 أوو

 كاد 93 ا ا راند ردح وراق سرايا الرع ديلا درفت كوعتغلا هيا 1 0

 ةدأي زاهيقد قرط نم ا اذ_هوثالذ فة رص ىهوهتددرقىورهنال4ت.ادر نم عقد

 هنأىور وىدن ىلع هنا-أدربتدجو ى> هة0:3: هتدخأو رهةر و د-ىؤفىل ضرعاهضعب وة الثخا

 لو ايبا اكهدن ١ ةعدسلا يأن ذاتك ا ةنعلم ل 0 ا ةمهللابذوعأ هل الص لو#ب سوك اعد م

 قى هوة ى دهعوق 550 ,مب اهدءاحمللا ه«_:ءل سدأب اهي دع الاةة كلذ عدول 6 2

 ده ك اراك معو هال الر نظل هع :ماعب هتقنخو هند 57 كيا
 هرمغل ةزحعه لك ىل*؛مقوأ هناقكل ذ ىلع اردات ناك ملوي ال !صهناو هلدح ال4 .اعردقإ 1

 ناو هرم غهنال هتك ليةوسداباوهناطيشلانان < رصت ثيد_-كلا اذ_هقرط ضد قوق

 نيذلامهوحاو رأوسانلا طا  ىذااوهو مماعو ىنج تنارع ىلع نيلارباا دعنا لاق تددعت ةءقاو
 (اًدهو) ىطرقلارع_ه:ىفاك ضيبالا 1لاةيدابعلاوءايدنالا ن رقوليقاهتنحا د نايدصال ن وضرب
 رياك ن ءلليلق ءركذامناىلاةراشا(عساو باب) نلاو ةكئالملا عمل_بوهياعىلاعت هللا ىل< د ناكامىأ
 هقرصت ون اميل ل هكرت ىزل كالا فرصصتا | نمةيرالا ىلا هطد رن احرملا ماك أى قو ضمة نه ضخ

 ن«لضفأوهو الوسرادمعناك هناخىسغملاو رمالاو مالسإلا ةوعدلاب ىوبن ل- سوه. عىل اعت هللا ىلص

 ل-:ةوراملا عددك ةالصااقهلءمزا وج ىلعدن ا >|هيالص ىف هل عفامه هلعفوهقنحخ نأ مث مكى :1 كلذ

 0م أنهت ا ل فرك هدا 30 رقما نكذو دا

 50-5 رخآ ئئهنمإ- ءبام ىليل دلاو سوه 1! الا هللا ىلص *«(هنومن لك 5 نمولصو /

 سايقلا فال_خىلعل اد عدجى 5 ادلع 8 الام لاو نيدجأ حيشااىدلا» دادس لاذ مظو

 ىلعةلاعف عجو ةلالدىمس ليادلان الاق مره مااناخل اد ىنععةلالد عجن وكي نأ لمت ء

 ى كوتا تالا ارلالاقو ىسبت:ازاحمةلالد ليا دلا 2200 ىءانقلئاعت
 هناونممرا ماما هلاوأسل ل اد همو ى ردع ولا ةلالدليلدلاو لادلاةيموئدلا

 لاقوةلدأهنأو صهعفلالث الد هلو ةىفىلوصالاج امللاحا ارش صه. لوةلالوه_قفقوثالهج والف عم

 ىف زئاجسارقلا ىضتقعنكل اع ءأاممك يو عر حزما «*تايمل ةيناكلا ح رش كلام

 امياع ساق الناظفله:ءدر وهلقلاهءاغىؤهناةاحتلا ركذو 0 ةاعسىلع عجة أ مام تن ثاولالا ا

 عودت عج عم دات ىرهوكلاداز وداووهو لد حاس عجل : ااسو بأ لاو دوديصو عمجدياصو امه

 اعامس عفسمالهنالاةيد _ةةهم11:هديقهنامهضعب لوقو لب الا نءرعخ- صلاوهو نك عجل اما[

 اميفوتايتظلا ىف لمعت ساسرثك أوةرامالا ةمالعلا (هّملاسرتامال-عو) ها 0 اقالءا
 ل ًالدلافانضأو ىدم نانو ك,دقوروهثمدلاسرلا ودوم انيبقرفلو ع ع وقول لينوكلإ

 رباغهناءاتاةامرهاظلاوىبتنادئازفصوتلاسرلاو لص ءوشل ا نال سعوا 20 لاسر تامالعلاو

 1 و هلاس لا ىلعاهقمسأ 5 :و.ئللاهفاضاواهق رشلاهمدقو ةيعطقلا لئالدلا لئالد لادا رملاواننفنا اما |

 لدام



 دوهلا ءاملعومهدابءةوىراصتااداهز نمىأ(رابحالاو نا.هرلا نعإ)راث ”الا ترئاوثو تعبتي ىأ( رابخالاهب تدار ثم

 ىرصباوثاوتماشلاىلا شد رقنمخاي أى ف اطونأهعهيرفاسدقوىراصنل ا لءأ همز فنإكو اري بهارلاربخك مقهداوتو

لانملهشالادمع ىنيريح سخكو مدقتدقو ثددحا هيل زن نا لزشيال كلذ لبق اكو هتعموص نملك ماكل ران
 ىدانق'ذادوهي

 سانلاناونئكاذهكحي اولا ةةماللا هيلع «ةهبمّلبةكلذورانلاو ة:ىلاونريملاو.|هلاو ثعبلا رك ْذُم هموق
 دعب نوعي

 ىلعهوقمطنوهيقىفوفذ#:مثرودممظءأاودقوت نارانلا كلن مىظحناتددولو من لاقم هلا عاب نو زج درانوةنج هيغرادىلام توم

 رغصأ ىلا هفرطي ىمرذ ىتماولاو ةكم ىلا هدم راشأودالبلا هذه ن هللا هثءمب ى:لاو كلذ ةمالعام هل ل قف ادغرانلا نههاوغأ ىفاو

 هيسدللاةئانترب_خأو تلقام اق ىذلات ا هلك قفهبوهرفكو هانقد_دو هءانمآث عباملفهكردباذ_-هشعن نال اعنموقلأ

 فطءباينموهفنامزلا لدأءاملعو ىحدلا لدأ قوس ادصةىلعراتكللاةخن فوم هرمغن ءىأ(بتكلاله'ءاماعو)

 م منباىسعوماللاوةالهلاهيلعدمةفصةاروّلا ىفلاقمالسن هللا دبعربخك (هتمأةةصوع غصن ءإ) صل ا ىلع ماعلا

 لاقناىلار اتا ىدمع هبا و لوسرد#ةاروّلا فدحن لاورامحالا ب عكريسو هعم نقدي

 ةلاسرلا اذكو كيلا هللا لور ىفا ىلاهت هاوق ىف هتومثدعب هقيدصت موزالهلا-رلا ىلءلدةومنلا لعل دآم
 نماضعب ع.ئياهضعءا تعداد ىأ(رابخالاه.,تفدارتاسإلا امال ع فارياعة ماب هوو غال مزة

 .٠ و 5 1 - 66 0 يي 56 . 5-81 . .٠
 نعم عج راءخالاوةاءذو ةينكمةراعتاهيفقرخ الا_ماخ مك راهضعت ن 1 لادف:اريغ

 هبر-جشو ةككءدإو_ه
 ماشلاب هكلموة يطب
 نود_ماهلاهتمأو
 قيىلاعت هللا ن ودمع

 ثيدحاءارضلاوعءارسلا
 ىأ(هءساو) قبس دقو

 قدجأو ةارولاقد#

 نيابهولافو ل بكالا
 دواد ايروبزلا فهم
 ىدذ هلق مدان

 اهداصاد#ودجاىمد

 هيلع ضغأال اديس

 ىهوةيهرلا نمسهار ع.جةروه ملا ه*_كقةقءاريدك م هؤاملعو ىرادتلادامبءعم_هء(نابهرلا

 لقاك ايندلا ىفةبغرلامهكرتل -غارلل لب اق «هنمفولاو هبا ة.ثخ مهراهاال فوحلا

 يرسسكلاو عتفلايرع حج( رابحالاو) ها : ىف سغار نم بج عاق# فاحىراصن نماءالغ ىدووم
 ىلع ماعلا فطعنم( تنك!!لهأءاملعو ) هلوةودوبااءاماعقربت_ثاوباتكلا لدأ نءل.ءلاوهورم

 نماههري-غوىل.فالاوتار وملابأ كلاب دارملاةىراد:!اودووملا ىلع_/لغراتكلا لدأو صاخكلا

 هنأ ةقصو) سوه ءهللاىلد(هتغصنم) ي«ءامهواءج_تكسلاةخ:ىفو ةيواوسلا تكلا

 قونودا#اه-ةمأوهرخ [ىلارامغا ىدب ءهللالو سرد بعك ن عةاروتلا نك ( هامالعو همسأو ١

 املثم مهتيطعأ ةموحرم ه2 أ اد_واد_حأى حس ىأ ءلدعب نمىقأ سم .:منيسهونعر ول لا ١

 ةهمامعلاوةعردملا حاصل .غزا ؤهمءالعو هلوقك ةاقما الام كلذرمغ ىلاءايدنالا تيطعأ ١

 ىعب مسدكلاوستقلاب( متاخلا ركذو) هي ةه:ءاح نمدرك ذامرخ آىلا نمم١4تاصلا سأرلا دعا ةوارحلاو

 دعب هي ممخدناوما#اةضيب وأ لح ارز لثمهناو هياعمالاكلا مدقت دقو( «.فثك نيب ىذلا) ةوبنلا تاخ

 ادنأ ىنصعتالو ادبأ
 نالق هلترفغدتو

 همذ نهم لعن أام جدصعل 1 37 : /
 ا امو) هعدقل ا ىلاعت هللاس:5 ىقروك ل ءوهو ىرمسلا هفةك ضغندنعناليخوتارعدهيفوهردص قش

 نم( نيمدقلا نيد>وملاراعشأ ن م)ه:لاسر و هنو: ىلع ] دءامىأ (كالذىف) ]وهج ءانءلان(دجو :

 نم)ةميدقا اهيوامسلا بتكلا فا «نيملاعلا لبو هيلع ىلاعت هللا ىلدهدثعب لبةنيهلاعااب رعلا ||

 هبىج سعب أب هعجو نميلا كلا م-اةد لفااءاباا دي دة وعاتلا مذ ع.بودجو ال ناد( عترعُم

 لئاوثلا نم موةيطعأو
 ءاينالا تيطعأاس لدم

 م-ماع تضرعغ--ةاو د ال 5 0

 (هامالعو)ءاونالارو ل ممهروتةمايتلاموناوتابىى>لسرلاوءامحتالا بى «:تضرتقاىتلاضئارغلا 2( ث اعش مع]

 باعكلا لهأس ت5 وهاك هيفةكنييىذل متاخنارك ذو)كلذوفو:ءارحلاو نملعتلاوةمامع' او ةعردملا ب حاصل .هلالا اك ىأ

 نيدحوملارامشأ ىف كلذ نمدج واموىكدلا لعأ ىو( نيدحوملاراعشأن كلذ ؤدجوأمد)با'ااذهلئامشلا حرش فتنبذقو
 هرعثو نميلا كلولمدحأ:دحو ديد ثوماتلامضب (عيترعشنم) ةياهالا نهز فى أ(نيمدسقتملا) ةيحلال ةدحولا,نيلثةلاىأ
 لايلثالثرهةاوالما هنوفيضب واراهنهنولتاقي اوناكةدووييلاو جر زذئاد سوالااهلهأ لزاندقناكو ةنيدملا نم هفرص مدع اره

 نع لالللااهيأةح محأ هللا: ىلع رتلانيماينبدوهينمحالخلا نب ةحيحأ س والا نمهسيلاج رخفم_وكا صل ل-- راق ىدةاو
 هنمارعش هد ثناف شي رقن مهلا هثعدب ى:لزخ اهمال لاقل ولاقاهلخدتنا رده:ال:داب ذه لاا هيأ نيمايني لاهو كموق

 دمح؛ةروجتشدب رقندع « رحدزأى ةحيصنملاقلأ
 هن ءرئاوأملا» ره نمودحأ هيلا هقيس لو ثيبلا اسك ىذلا تورك و.أوهوىفاملثلالاق



 هأوق
 هناذجأ ىلع تدهش

 ملا ئرابقانءلوي
 هرع ىلا ىرعدمولق

 1 ا ٍ
 اني اجا 5

 اهنوئرا وت اوناكت هل هأملا

 ناىلارباك ندع اراك

 ىل_ص هللا لوسر رحاه

 مل_سوه اعمل ءتدتلا
 ناك لاق وهيل اهوذاف
 دكت اا ال تاكا
 راسم ل كل أ

 ه-هع 1 20

 راع فما
 نيا د اي راكلاو
 دحيوت نءوفاو قاطلا مال
 ةرتقلا لهأ نمىلا,عتهللا

 مضب (ىؤانبسعكو)
 لد_بوةزمه تفك مال

 عباسو هوة يةحدب دشتو

 مالصلا هلع هدأدحأ

 ةخس ىقامامأو مالسلاو
 اطل تبعك نب ىؤا

 ىأ(عتاجْنينايغسو)
 هللأ ىلص هيف مهراعشأو

 اهنكلا لوهيلع ىلاعت
0 

 مهر

 ال 22و تومرصح و ريح كاما ذا الاعين : ىم.سل الو لالا هي 5

 لادتئساو ةئدملا]د رك دار ىذلاوهىفاث اع ودرك اأن ا ااولوالاوهورمك الاع”نانأ 1

 نانم لجأ للا رمعملجر هلا ةةمهدنءاولزتن ميل انم م- منال راع تلا يال هيلا

 ا ؛ رحاهمهدل !اهذهوهحفص مرخوأ هملح قيض:نأن كد هي دكا هيرطا

 دويملانمل_>رلا|ذ- هوىلاعت هلا هجر ىلم .4االاق مال -اوةالصلا ه1 ءمداربا نيدب ثعبب ىث

 ه.نم" افاضي أ هماكلوماشن ا ىقأي و نعمايأب وأهمنءو تيحسْللا| ولك نيذ-الا نب رمى ا د_>أوهو
 هلوقروك دار ء«شااو اهاك نملوأو هوة كلا ىنكومالس !اوةالصلاهياع

 ا ىحأ 37 ا ندوكَس

 معنباو هلاربزو تنك * هرعملاىرع دهولق
 كر نعت 2# هئادعأ فوسلابت د كل

 7 ا مسةهأ هل
 مارسحلاؤصخربال ىت « مظعلجرمهدع قأيو (هاوةد)

 سب بكج ل 0 27 ىناثتيلاب ادجأى هتتنلا

 م وربع نياسةنعا اهيل نبسوالاو ١

 ١ نال ندي زنيكلام نب تدن ىتوعلا درالا ينرامنيلواببلا ةسماعت نيون ز طباا سدقلا

 ممالارياسخى هه هك م[

 ءرمانب 5 "املا اهيايدد

 ناك هراضنالا بسن: هلو ه.ىمسةيطعلاو[تثذلا هغللا ق قسو الاون ناطحق 5 نس ب رععل نب سلا ”رعأ هس

 لهأ نورشاعي اوناكو مانصالا اود ءلملو هدد ولالا عت هللا م هان ههريفأا| ق سان- 0 ندسوأ

 مهراعشأو مهطخ ىف هنورك ا ل ممم ىف مرر اكل
 سوالاو ىتاطلا ت14 1ةيدص ناك ىناطداو +ديسوهو حارشلا ىفانهدح أ! هرك ذي ل ه-يقرعش سوالو
 سدح مل_عهنالسثذلا مسا نمالةيطعلا مسا نملو -ةنمهنا ىلههسل الاقاذلو 5 ال مالالاو فلالا

 نودنانه ىو رهناىفاسملتا الاقوىلوأءد_عيقلقنلا ل_ءقماللاو ىلا لاه اع ل تال ماك

 خسنلا ضب قوباوتلاوهاذه(ىؤل نب بعكو)ىل.هسلامامالا هلاواملفلاخ وهو ماللاو فلالا

 عجن ملوأو هووطم لا ى_ءءىالربغصتو هوزماعال وز هع ىؤاو سان || نم طاغوهو بعك نبىول

 ىلص ىنلاب رشدي و سانلا هم ة:سط ناك ةيلهاكلا قةبورعىمستت ا ل مون

 اومهفاود# 0 داو تاق دسإمأ ططيطخقلاقةناارث دو امظندءالاك نملقنا هن 5مل سوهسب 1

 اوهاعاو ىلا« مالعأ موجنلا ود دانوألا و در ما لاو مدا ةميضر او :جاذراهنو « اس لدا د:

 جرخيسو « مظع هأمت هآقأسسق ع هومظعوهونيز كمر « نولوق هل ممامأرادلا هلو
 اك عزام مو اهام كاع ءاوس هب ثد اك مون لك ىل ادراج ددني وان م ركى أ 0

 اهرو*-ءانيلعىفا اضاع: ايو 00 انوأن نيحثادحالاب نانو

 اهريم+اقود_صار امخاربخ يق 37 د #ى ان . لمغ ىلع

 ىدادلا هوما (عشا ني نايق-و) ءافولاباتك قادنسمىز ولا نباءاورامرت آلا
 0 را -هوو 5ن-علمتحان اكو سباح نب ع عرالاوقدزرقلا دح ىامملا

 يزعلا# 00 لا تنتمي لع لق رعد اع م-هاذافم 5

 ن-«نايغ_.لاسقف« هالاعن رو" اولا طادالاو ن فرو دودو اج هالاخ نم لجل ذلاو < هالاو نم

 ا ل ا لا 81 هسا هكا هك دل ل ل ا فب سور سأ رود# مسوبرحو # مو شطب و 0 ع ءوىدهب>اص  تلاقق ءكلوبأ هللا نب رك ذ |

 ضدارو#



 نا

 ل سسسال ا سسسسسسوو

 وه م مك ولأهل ا.هسلاقفه سوعْئمو سءانو نصوع ءزدهامءوو سو ن امو ء سو مش ضبا رو «ا

 ددقالد أ كب ةدوس الاو رجالا ىلا ثعس دلو ناوأاندوع دس وب ني قأدقديؤمىبن « تلاوا

 / حا عم نانعلاتاذءا مهما وامأ#« تلاقى -2 أ مأو هىل رعأ وأ هلل اة لاوودحدمساو

 ناءاحرلا د# هامفدلو :ادإو نأ .ة-ناماهل اود نعل او« ناندءنيدعمن اهناوناتذالا َتاذ

 اد هوم ده مك همعم «ىل لبةمل سوه ام كايميمفا لص هعساب ىهس نمد وه وزيت ذل و لا وه نوكي

 ىف كي ركذامو ٠-54 اع ةئملاولاوحارسش يل ١١ناالا ف 5 رعش هلو هن ريشتت نمىسلا هدا ةجرعتسللا رك ذام

 سسك ىذأي الاه ءملاع ءلا سءلاو نيا قمل ثاو فاعل || مذد سة ىد ارال /1(هد- ءاسنب سةوز دو ىقملا

 06 آو برب ىف ةدان ءالاءل ءطقم هإ !امنوهمعكت هزلا اك و «ىحداي اله._ذهزمهلا

 مث وهي !ءىلاعتمّبارلص

 قى>رعوم-مءهللا ىذرةءاح لا ىف هري_غو نيهاش

 ارو هيذؤتالو.دنعرودت عاملا تناكو ليت ماللاوةالصلا هيلع ىسع نيد لعن اكف نمد راوخا

 دو راح امد ةاامهنعىلاعت هللا ىذر سابع نبا نعول ءلاههبرضد لغم هاء وهو ءاصعد امم رض

 تدجودقل غاب كاثي ينل ودق لوني زال سسو هدام 3 00 ءاعءىلا عد هل هللا ىبص هللا لو سر ىلع

 دي_سلك ووهعم'انهنالو سرك ناوهشاالا هلاالز :اءلوتملا نياكي رمشدو ليالا فك تفص

 نهسدقلاد علو او قلهدوراناينالاتورسوميلعيلاستهتاؤسهتلالو سرب

 بالعلاو 0 غاممأ د 00 اصووب توابع 0 0 ف مي مورا

 ا 0 هىيسود#

 ني وزراة انلااهيأايهتيطخىفلو ةرهتعم هظفحأ ناو ا ارضاح

 نياهدعاذلو طاك عقود دنس هرم حل وهيل ءىلاعت هلا ىلص ولا هآ هاروههءممل

1 0 5 5 51 
 ةلردا ةهن_نفةئاوعمسوأ ةئاومس ساعةهنال

 تاهمأو ءانآو 5 تاوةأوقازراو ©« تاور يدير لغو دج 2 1 « تافتاف نمو * تامرشاع

 دع.جو#تاومأوءأي أوه

 الفهنوء.هذ» سان !!عرا نام « حاوم أتاذراحو « جانرتاذ ضراوه حاربا تاذ ءامسو « جاد

 اثاالوهيفاث احالهاءاحامسق سةمسةأ+ اومانف كانهاوكرتمأ .اوءاقافماةلاباوضرأ هنوعج رب
 ناىيوطف# هناوآ ك.اظاوع ه:يحن اح دةايدثو «هيلع نى ذلا ك:.دنمنسحأو هانيدهلنزا ©
 3 اء ةلاوةىل اذحتا ممالان هدأ ةلقعلا 2 ايرالامت# هأص ءوهقل حن 1 ل 5 :ووعءادهفهءنمآ

 ديشنمنيأو«دادكلاةنءارغلا نأ آوةداوعلاو ضال: ناو دادجالاوءان"الا نيأ «دابأر يشع مايو
 رانأل اود ه ىوافمعجو# ,ىغطو ىغن نم نأ + دإول ا ولاملاو رغوهد دلو فرخزو

 اونو كمل« ىلعالاك ,

 هاواط“ :م-هةموو#ءاكااكب را الامآك:مدعبأ ءهالاحآك تهلواطا او الاومأ مرش ها

 دوءعملاد>اول لاهدحأ هبا هه ليلك: كن ع د تاثذلااهتر عا هب واخ م وم 7-5 'انمهماظءكإإو 5

 | تولادراو متي ُأ را هرت اضدان !نورقا |نمزلو الا نيهاذلا فلو ةيأش 1 دوأو ءالودلاون سل

 ١ نعةأم لا نمالو ىلا ىذاسملا ع. 8-2 ال راك أد رغاصالا ىذعاه وكر هك ءأرو ١ رداصما سل

 ىلا” هللا لص هك ذا داب هرم هناا وروي ذاع ر 2 مو. !اراص ثءح تل اهمال ىفاتنةي[ راع

 ىل_سرا : ثرغك او ىسد عدم ن م ىدس اننا 1و 12 قال ىذلا شدا هاوقك ملوهيلع

 ىزوملا نيا ناالادو رك ذامرخ آىلاهثحو بكر ها عدا .«.لعهللا ىل_صهش ءبدقى :رخادجأ[انيف

 لاوو ىواخ_ءاهدر ونئئيباذك- ]8 نمابمقن هنعبو هولثاسأ اركذو عوضومروك دلال

 0 ال ا م

 | ىلا اريعاضرالا فنا أود ارم املا نا« تنادي شايآو«تاتثا

 مد (ةدعاسن ب سقو)

 دس هنو نفاق
 - 3 . هم

 نءناكو نار <ذف قا

 هرهشن هون رعلا:مكح

 ىذلاهتيد#لا

 ثيعى لا ىلإ

 ىدسه نما عمل

 رك او سدعد-هب نم

 : ٍِء

 ثءبدلللو ىدنريسخ

 ام هللا هدا 0

2 

 ممسو ه_ءاعىلا»:هللا

 هدع مث نموهريغوطاكعب

 3 هرب غوزي_هاثنيا

 ةباحصلا



 ناك نمورع- جئلولمن طا ممطا حث : هاو رص مىازلاوءايلا خدش ,(نزب ىذ نيف وشن عا لةثاموىأدج هامل عفطع(ر 1 1

 ىلا عت هللا لص ىو :اىلاىدهأنز رى ذنب ف يسهظفلا لاقوهباحصلا ىف ىهذل'هر 9 ذ»ةونزيوذ هللا ةءنميلا لهأن ,ماقم رم

 هنرمع ل: 5 0 مدعم نءوهيلعدك 'ودقو مش ا هن ,بلطاا دبعمد# لاقهنا هرهد ى 4 دلال لاهو ىتاروهثمو هوولح و 1

 هان رخداىذلا نمل عقد[ ىأ هركهللا نذ اب ىد همك اهدعم ءاردت :ذاه. أ للري غولام ى ملعرس نمكيلا ند الع
 دلواذال اووهاخلاوه- دك را هرأوه- 2 را ا 41 فرث هيف ا عر ءدانمد>و ان ةنال

 اع لاقمتد_ فاو. بامر تست أد قل كلا اولا ف هما علا موهىلا ةءاعّزلا همك- لو همامالا هلتناك ةماشهم كنب مال ءهمابتو

 هدد لفك وهمأوهونأت ود همسادإ و دتوأ هي ةدلونىذلا هنيحاذ هوس م٠ لاةارورسهيدادزا امىل نبا كلملا

 00 ل يب 1-5 112 503 055 2 مج كك د1 يلو أ | 'هللاوارارم هاندإودةوهعو
 ا وردك هقر 1 :اذا[.د نما نود نأ لذ 5-4ل وك مزاءالو عضولا ف فزاد 2 هلل_ءاجواراهج هثعاز ءأو . تطان ءاذاانذك 1 ك:ناادكهيقدنسلا 0 05 أ ع

 ول لال ك ةانو) عوضوسدللا عل ا ا

 ىفازب وفزاو ىفزي عمر لاق. :حامرلا هما | ب ةةورج ولمن هنري ىذا (ةهرب غون زنى ذنبا

 )ودعنا سوما علا قىذلاو فور دمهنانامرملا ل !امو ىلاغا صال وطمزلكهفاتدشاىؤ 5ه.3و

 نازةداملاقو هيةلاطاهئرمعءزمةلصلا: ل.ذلا ىف نافاصلادروناز. هلصأو هللا نزوافرمصلا
 ادخل نيالّقي دي ردلاح رش فو سانجالاءامسأ ىلا الا ا:هوذ فاضتالوةفور همر

 مسمع زعاراصتاانم

 هءادعامهلذت ةةءانلوأ

 ساناا ممبيرضيو
 مهعمقي و ضرعلا نع

 دبعي صرالا لهأ مارك

 ناطيثلا ص>ديونجرلا
 رمسكيو ناريذلا دما و
 للصم 1و نارا
 راب لد ءدمدك>و

 ىني وهلعقيو ف ورعملاب
 لاةفهلطس وركنملا نع
 تحلم زاد كل اع
 لاق حاضدالا صضص_ءب

 هد_4كناهللاو فيس

 انعاش ل

 هنا م-ذلاة كلتركذ
 هب تنك نبا ىل ناك
 قو | ٌةثهيلعوأ ام>عم

 راو همة ناس

 ادا 2م 25 مرسال 1تادنأ م ةرسكو ة هد2ك :نيباهعوةولو اولا وذ نزونمهنااههدحأ

 وهد ” يول تلدبأ خدع أن كه :مهواولا تءأةنزد هلصأ ضام اا |١١ ذه ىلع فرصتي

 هنأق عوذم ساذجالاءامسالالاوذفأ ضال وأ اوةوىلاغأ ضل[ دروأامه.اعدرب الازم هدىمتنا فرصم

 ةذواضإ٠ ئموهو | نادل ونا ولكنا علل هنوقيضتك نيني لدواعي موانع ممالعا ا فاضإ

 نميلا ىلعر هطظناكوري-! وب راوثلا فةروهشمفء.سةصقووذالان ميلا كول لاقيو مسالا ىمسملا
 1 .26برعلادوؤوهت هاو ردا تو .اعىلاعتهنلا لص ىلا دلو دعب مهاقنف ةثدحاررقظو

 8-1 رقهو>و ونهمهرغود أن يداد وو سدس ع ااا ام ردكو ءاناو

 نمتنك ناتاطملادمءل لات كولملاءانبا هاوحورمتع اوك لان رط ءعموهو مه نذاةهيلع اونذأ ساو
 اًمدنمك-:رئاودب اكن طاق ايقرإلات ه ا - أد ةهنلان الملا مام لاقف ملكدت لولا زو ماع

 ا ةاوم ندع ءزكاو» :نطومسرطأ ىقهعرذ 5 قس دو هلصأتدثو« هتمولرح تبذعو هسوز تك :أط

 ىذلااهدوعو داعم , هأىذلامهسأرو < بص ىتاااهعيبرو برعلا ساو كلما اهيأن ءللا ثدبأ

 لهن و فاخريخ ا 1 أو «فاسريخان !كفلسو# دامعلا و >ايهمااىذلا اهةلعمود# ذاهعلاهملع

 كيلا# انصخشأهثب وهلا مرحلعأ كلا اهعأن هود قا نم! «ناووعهقلختا 1 ركَد

 مهعأو فيس هللاة فو هز رلادفوال ع ةرئوتلا دقو ند :ةوانحدةىذزلابركلا ف ثكل كب ان> أ ىذلا
 لاقو موقلا ىل_عوهماءلبةأوءاندافمنلاوأنا 1 الاةمئاهنب بلطملادبعانالاقلكوت لاا أ تنأ

 الزؤءاط عى طع 3-0 ال تراكم امو د: 1 اخاك-دهو »ال حروةانو 7 ال_هأواء>رع *

 م "ارك متورك حو

 بهو تنيش- :ماىموق

 رد هنيوس مالي ءاذ

 هن ظوم> اق فيس هإلاوهععو واناءةلفك و هءأوهوبأت ام
0 

 كود_<ناذ ءاعنمآت دف كءمنعلالت رك ذاموطاو البس هلع مل ىلاعثهللا ل اء ناوعادعأهل [ تاووويبلا ةيلعردحاو

 تنلعال ها ءىفو+الولو سقأهب وهراصن|اهاهأو هرحاهماهناف ك- امرا دبرثي تلعجتمثعبملبةتو أنا لع الولومهؤان اوآ

 امو هرعخ ىثئاف لوا لاحاذأو كعم ىمرعصقت رغ نمد ءا|كلدّكف "ره دقو هبعك ب رعأا فونا ىلع تاطوالوهرمأهنسّةْنادح لع

 ءاىلاعت هللاو مرض ةعهنا ةهلانربلومنايح ميه أبا عمةباحصلا قهذل هرك ذدةولو4# |!لءةف.ستاذ# هرمأن م نوكي

 ىلعادحأ ملعأامهئلاو ىف ىبىأهللادمعأ كدعبءدنعنوك أ ىدصوت نك هللاوذاىءراغلان اماسل لاق ىذلا بهارلاك ىأ( مه رمغؤ)

 4 هبقىل-ت تاذةحمس ضر أ ىف نيد رح نيب هرحاهم مرح ان مثعب ىبننامز كلظأ دقن كماوهدنعنوك-:ناكيصوأ هيا ءان 5 5

 لءفاف هيل |صاخت نات عط:اٍنأفةفدصلا نود ةيدحلا لكايةونلا متانهم" كنب 4 ' تالتامالو



 ضد ىأ( ءرمأ نءهن)/ ءأأم وىأىخحدلا.__ه اك لوعقملا ذر لع املإ 10 ىلع« ءارلادب ىلا (ف اههز

 ١ للبر أك ءرناع ءفعور ل وتو #1 عسدلاواذهذن و 20 اهي نأ ما وع ماع“ - ىل 4 !لاربغملاب

 | ةماركلا كل نراهئلا,لبللا له

 نولصرلا ”مشاوماتاف لازنالا كرا ءندو* دولا ءهوأمضل اراد 8 « ع ءهظاذإ. ابحماو اممعقأاس

 ىلإ تاطااد_بءابهسإ اي بر ةأامدع»د هلل )امو تل طاادم .ءىلال را مث فارصت الام نذايالوهيلا

 هَّلانْذا ىءا وام كلدسنع عن كملف هه دعمك: دح 1. كوه بأمل: ءارغنوكم وارسل

 رودات نال انرت-خاىذلا# نو غارسلاو © نون كابا علا قد -قاو.مأ لاما نامي
 ةمءاعلط طهر ورع اكس االله ءافولا هل. ضف

 دءبارعز «ردملاءرب ولا لق هأكلارو ةوءاففربو هرم ن“ مثلا اهمآك الو تلطا ادم .ءلاقذ ءةصاخكلوء |

 ىلا «ةمانزلاه همم اوه ةماعالا هات اك ثدما ادعت كنعد نه ال عمن مال غب ةماهتب دلو اذا الاقن ع رمز

 لاقار ه هم هر :ادزااع هل 3 هلال>او اهم الول ءللا تدب آت اطالاد مع هلل || ةمايقلا مون |

 ءاند] و - 8 0 و «مأو هوب توك« ا 00 962١

 ماو ؟تيسوجا هقول ءار 1 رعوو كتمت |

 ةامحلا رشم 9ك .>ارطخوه اميظ ءاربخ ءانربغ

 ا

 ١ ل "دا 7 0 هلأ ع أبل برق هبال 00 ظ 2 178 5 3

 ٠ ند ة- 3 رك هلا >و 0 كنان راك هنا كلملاا 4+ا أمذل لاعتترك ذ ذامابتتتسا

 4ك عوانأ ه١ أمك وهمأ هوو“ ان ار ل مس مالعد تءأ >؟فانمدمعخ ماس هو تنبه .[ىمو مارك 1 'ء

١ 

 ١  | 1هلع اوه عفدحافتكذ | ترك ذىذلالاقذ هنامالع نمت رك ذاماكهمفو ماش هيفتكن عب 5

 هوان ,اءأ نولءافم_هولا اكل نوصي و لل اوغلاكل نو بيف ةساهغم !امهلخدن نانهآتسل ْ

0 لق ىحا م توم ا نال ءأالولو ٠
 0 2 ىلآ ىد>ىلحروىلا 

 0-1 5 كةرادا

 1( .لك دارمأم هر ب ىلع شت اعآوه.عكن رعلا تأطوالت اهاعلا هب .اعرذحاوتاو" الإ

 ا هنول.# سوا وأب هذده_ج و هضقل لاطرأ» هرم ع :ءاما:رسشءودسعأ ةريشعو لد الا نمةئاعمهتم ١ ا

 8 2 سارا قكلوك ؟هرمأ أنمنو كيامو هرم ىن :اقلو4لاس أرناك اذاهل اهو«فاعضا تاطاادمعل :

 ا طلو ب هيكل عج جوا داف ىتةءلاىهرك ذوهفرشىل ْ

 ى اك هسا .ءلاةفال#اوةوءذلا ماه سا 20 ةوم :ىرخالاى ء كلت ؛ديىدح |ىفنادهش[ت لطم اذبعل ا

 رك ذةىدانالوىفاعتد سداهناإ_ه:لوملال_.ةتامهنانمءانركذاع وب راوتلاوربسلا بك |||
 هنأ هلا يقتانهنا لاووعان رك ذامل شن تع >حا ثلا ضءب نمبجلاو هج والةباععلا ىف هلىهذلا |

 اع ىاأرلا.ل 8 ءاله*هناىلا:راثاو .هزلاو ارك ذىذلا لعلو ! 5 :ك اضدأمرضخمالو كلذك سل )م

 ىلعمأت 7 دم (.٠ و لوعفملالل_ءافللوب :تءارلا ديد :؛فرعدالس مايدت هنوكو (هرعأن هدف ر امو 3

 ل 2 'نب هر ,ع نيد زوه ىهذلا كم( ليق:ن ,ٍِه را نيدلد الدب ءانوأ لعافلاو ب اةكلا لهأ هيهةرعدنا

 ءدلا ااذ_هىعتأ ثتحرح# ”للاسد ىلءمهارأ يكلو مهلا :ههرثانربغل كلذ نا هللأو

 3 1 .ى
 را عمر 20

 0 قيرع لأ دمه

 )ل
 وخال

 4 اع مدأرب' نيد ىلع

 تلطتي .ماللاوةالضاا
 ا ارك !|«ماكد أ

 سا ه« رةىلع تب عا هملزأ

 ننايشلالا ىلع مهحئانذ

 ىلع ميذامم لك أبالو
 لدداذا ناكو بس صنلا

 اقتل لاقةبعكلا
 هذاعات تءاةروادعت

 ورك ذءاح مهاربا
 ل_ةىقونو ثيداحالا

 لفون نب ةةروءاثرثةونا
 صلخ هنااعانعمتااب

 هديحود يح نمهسفت

 ةدامع ن- عهرانتحاو

 حي ىقو ناثوالا
 اتقانملا كاتكى ىراشبلا

 همقانمصهدومرك ذ

 لد ناوعق 1

 ءالاوذا:رب ز<4 |[ بهار ىلاف 2« ئءذلا ! / هرلا كا هنود تركذ اموطأو ا 6-1 ءاع مهمهزبا لعكن !وءادعأ ءامهتاةدوهلا | ٠ إ

 . هاربا ندن ءهلاسدقو

 نملك نامال- أاجيلم
 0 اما ار 4 ةأ ىلا الولوهرمصن ل - هأو هربت 1 عبو وم ,رمأ ماك > أ برهن رعد كلا 1 ءلاو ىطانلا بادكلا ىف د ا

 دوك ندن 8 يع

 داو هيأ الم نيدو هللا
 اأن كسضرأ آىقجرح قءياع هل هم ىلا ن كءوداق ىلاهنافل الملا ل“ م تا :طرغباللوةء لطم دبع ناكف

 7 «كلايدتب راعيم

 هةلصو هيا ع-جرا

 ىمنلاه-ع اناوهيقلف

 مسو«ءاعىلاعت هنا ىلص

 حدامب ثعمس نال -ء5

 ىرأىلاممعىأ هللاقف

 امألاق "لوفنأد:كموق

 ءرمأن مترب زحل ابهر فرعا ءءريخأ مث ن

 رك 5 ,لامم لك 1اانأ لاقفم ل اومف:رف رهدس ءالسوعيل عيلان لص مدقق دعب ايربخأ لخت هجرخلاق مل سوهيلعىلاعتهللا لص



 هده نيادعو اذهىقا ل اور[ هد> ٍوةمأةمأ 0 تا لوداع ل3 : هللا لص لاق“ 2 ثعسن 0: آل 5 تام مه .لعمررا 2

 أهدعد سوه اءىل عب هللا ىل ص هن عمت م ذامااكلا *عسوب مار ,ككلا هنا اكمل : نمهثعملا لمقه عمتجاو مال. لاهم 6-0 داك 5 .ريغأو د

 0 نيد وختزب ةكدخ هتريخأ- ةونريمك ناد ءهر نعدسأ نيل ذو نيةقر مآ نههبفقرعامو ىأ(ل# و هور واذ ذموم

 ةرحملل ىار اود ن 2. أمد“ اك ]تف ءلو ل ىبندمحخاقحاذ هناك نا لاه هنالطي نكلم ا هنأو بها ل مهرع د اهمالغ هاه 1

 015 نزلا لرامض أن مردصلا و 3 حئارةيشعلا تن مار 8 ل طع ءسسلا ناكدنا مث هنامز اًدهوارا رطش

 ضأن باغاذا ه 5 اهريس يد © نع تري قدصر امخاق حزاننيمودعد مهتعكت داك : مهقارقسحأالموقةقرفل

 تدعي ل1 باك 0 لل # ا ا 5 د ه1 متل كراك

 000 ا ا
 حئاود

 هيلع ريخ لك نءانريك
35 0 : 5 

 :اهمنفمناوآ قالو

 0 رشم 0100 رشا هركنو هع -هاربا 0

 هللا لكى هلا , عمت جاقمه>ئابذ لك أب ان ءمهعلا < ناكودعب عفت الورضتالن ثوان هاربا ندا وا 35

 2 اههتهر كةةينا رق لود دوومل اكمال هثعمم ىل-# قولو هنومت ل هل سو هد ءاعىلاعت
 اند ثلطت _ 52 لا أن هاربا ئيدديرت هلا لاقت هلل حط معقل 55 د_+جأ هللادعنب ناب 8 لزأ ك١ د ا

 1و قاهناامب اور قو روحاع: ةطومو هنامنا] 0 مالا ههنالإنلخا ءرك اوهو 2 ل اناا ةيفنحلا 0000003 نان نسل ب هناناو كتل ىو مارا كيب ندوه: مويلادجوتالا ١ رع 3

 لا هع آه لدا صقناءهرلاورامحالان مهند أر نم لك نا هن م_هاربا سد ءهلا فهرب رحاب 2 5 5 5 اي
 هس*«ءف هس ل كر 59

 هثعي ل_بقهيقلفءةد_صويلا ع.جرافهيلاوعدي ىبن جراخو هوأك طرأ ىف جرخ د قوهللا سد نع 77 امداص
 ىك- اومويلاىن :مةرئانرب_غاكلذناهللاو ا ردت ا كرك الا ءايلاتك دحدام

 همأ ا 1 لص مرآ قم سهازلا مقر ءائوربخأ مث نيدلا اذهىنثأ |[تحر>5 :ةلالغ ىلع مهارأ || -

 دع سوهو ١ ع ىلا عب هنا ىل كدب عم“ < 1هنالاعسوت ةباحصلان مدهدعو ىةصملاهملار 8 ماده لل -و

 0 )ل قار كلو و ور محلب هول ةدوولا نا ليو: هاعلل لعن ةيطعلا وهو لقت ريغصت لد هنو ةومخلا رك ذل نهر را

 وهوى هل قد ىرفلاد عن ب نب ةقر وو هو شد رق نم مقا نيدلا لع ةرتغلا ىفاو , اك نيذلار هنلا 5 0

 نينمؤلا مآ ةدخ ه.ريخأو لس وهيلعىلاعت هللا بصورمأن م ة هقرو هه.فرءامو ىأديز ىلع فوطعم د ١ ءا| 0 3

 ع ده |[ 42-14

 أريبك ا>ء.ثناك وةياحصلا لوأهن لوقا ذلوهتلا_دردعب هينمآو ىراخبلاهركذ َ اهمءىلاعت هللا ىذ ىدر 1 0 | 0 3

 رمش ىذلا كلن افرمشباهرا ربخأ 1 لسو هيلع ىلاعتللاىلص منال لاقو ةيناربعلا فرعيو بةكللا ورقي | ان دودي
 حدمراعشا هلو مد- هناك هقرو اومسناللاةوررض+ة ناين هيلعةنحلا ىف هَ اع هللا لصدآ 26 2 3 ل ِت 78

 كل ء مالو فاكو ت2 8 ما نوكسوةلههملا نيعلا حقب :(ىريها نا اكثعو) لسو هيلعدللا ىلص ى اا ردا ىدكد ل د"

 0 حادودوهنادءعلا شعبا

 ىتح م-هارباو ىمومو

 هلىرت

 0 "|| هيلع هللا ىل_طهمأن مه ف رعامىأابسن و ريج مساس 50001 ادولا رش 2-1
 ظ

 ا جرخأر ك اسعنبا نا صئا لا ىفو نااكم ءةصق ىلع ىة:ل حارشلا لاقو نابهرلا نمهيبقل نع ىلسو 0 دا 0

 0000 01د نعد نمش رانا دبع نإ فوعدبع ني فزع ني ندا ذم ءقيرطنهأ| الاؤ كا 0 :
 اذاهيلعلزناا ربك اخي ناكو ىري ا نكاوعنب نا اك.ةعىلعتازتف لوميا عمللا ىلص هثعمم لب || صر وما

 ك2 ب طب لبببببللا تراس بك

 تكد ةلاسرلا دعب هن عمت جا هنا نمد احصلالوأو هللا ىلا هنانمهضعير 53 و و

 ىذلاك ءرمسابأر قا لازناد- هد ةمالاءذهلوسرهنابهبر نع هلدر ابخاوهماأ لد ريجعىب ع دعب هان موهيلعىلاءنهللا ىلص هنا عصذأ

 هللا ىلك هنادر ودقو للسرعىمن د او ىم.دع سومان ىلع :اومكرمنباهيرمش ىذلا كَ [دهشأ انا نال هر لوقدعي وه. اعواخ

 ةنملا ىفهتار ىفافةقر واوم بسال لاق سو هي اعلا ١» هزل أ ىلص هنأ ذا لردك سهىقورض ةبايث هي اعو4أ 2 اىقمآ دؤباومو اع لاس

 ' حيك قام هدربواد_ءهاوقةلاسرلا لءةةومنلا د-هبتامهنارهظالالاةهناهد-ذمنبا نءىمهذلا ةناماماو ناتم> وأ ةمح هءاعو

 ريجيلا ةبسنءايلا متفوءاحلا مسكي( ىربلا )مهضعب هياعرصت ةاونامضتو فاكلاونيعلا حتمي ,(نالاكثعو) احرص هنعىر 5 3

 نايملا ضرغهىقهرك ذنمرألىبكسلن ابهرلا نمدرعأن مهبفر , عام ويألوالار هدلاق لولا تناكم» مون مولا نهدف ىأ ١



 5 م مهرابحأن ءمهرابخأن هوأ مهم ن نهىأ دوب[ ءاعوةخفىفو (دوه !| ءاماعو)

 | تأةث مْ ,دفلاخدحأو :ءروظل هلاقو مزعزو وعلا وهكمن نا ىنلأ و ةرم 4+ ءاعت لري نمم

 0 وك اعءع ار هعمس ىل#د وفءعض لق ءملسو هلأ اء م اءتمدقْمال

 مأ| تح

 تب ا رفا اناس كا اهوبلعقو 1 امال 000 ءىلع د ةىناككهورمخأو هداودلوو هدلو

 ةراشدب لرعمد *ناالأو هرهز ا المسح لاق ةرهز نيثرأ اهاد .ع نب ف وعل مع نب ف وع َْب نجلا دبعانأ

 ١ مل كا ىفث عبدة هللانا ةمعر اان لرشدأ ًاوةمحعلاب كمن لاقىل؛تاقةراحتلا نمكلربخ ىه

 مال_سالاىلاو علب همأ:_ص الإ ٠ نع 53 اباو“ ها لء> وانأ“ < ه.اعلزنآوايفصءاضتراي :ٌكموق نم

 2 ضمان ءالو ةلاءالودزالا نماللاقوه نمتلقف ءطس هلطابلا نع ىسبهس و هلعفي و قار رأت
 هرزاوو هضم مام ا يعم :ولا ق>أنجرلا كلاب .ءايهلاوخأ متنأو مشاهىب ,نموهةلاسالو

 حابصلاو لللا قلاقو ىلاعملاىذهللاب ده-ثأ تايبالاهذههبلالجأو

 حاذلا نم مىدقملا ن اان 5 شير-ةنمورسلا فكنا

 حالف علاو لذ 3 ني-ةبىلا وعدت تلحتإا

 حاطبلا تلسرأ كنا و« ىدومبر هللا ده أ

 تام ةلاىل اياربلا وعدت 5 ك.لمىلا يق ن 1

 6006-0-5 ىضر ر كباب انأت مقل هةكوت منو ايلشك تقرصنا اوتاسبالا تظفف ند رلادبعلا

 ُكحضف ملسوهيلعيلاءتهتلا لصف آر 2_4 رخ تدب شد د انهللاهثسدقد عازهلاقبرما

 اهتاهةلاسرب ل_سرمكإسرأل |اةفةعندوتلق ار را از هلو ارا اعاهحوكرأآلل

 ءا هالعو] ىحهتت :ااقحىلاو>ا نم وأ ىندها كامو ىقدصمنممرجاغ [لاقف تمل

 نركيهنافلعلا ابق هنوسسه شباك ميكامهالاكو ماللاو فلالادوبيلاءاملعةخ-ن قو(دو#
 رعاشلالاةماللاو لالا لة دنالو فرصلا نم عنم ينل لا ءذهلاماع

 تاوتلاهتقاموتنأ اذا « ةحدعدوب نمىلوأككلوأ
 نمهبفرءامىأهحار *هلصقو ىسمتناةمسنلاءاباوفذح نكلو نييدوهيلا ى :«ءهناؤدوولاتلقاذإو

 ان روص نباكمهفالس 6 نءءوورو موسك ىقهوا ارقام مهواملع ل وميلعىلاعتهتلاصهقلالوسورثأ

 تكايكاكش > دناع نم ممم لس أنممهنمو ىص#الز * مهريغو دوه نبسهوو رساب ىأو بطخأ نيأو

 مهو ةمجعم نمش (مهملاع لوماشو )اقف ماعلا ىلع صاخلا فاء عهفطعو مهنماضعب ركذ رفك ىلع
 عمت مدقالع ءاوولان راتك ىفو هيحاصو عين ع مناكودوولاءاملعع نموهولوءاف ززوب مل امههنيؤالو

 3 وةيدوهيايموقي ىد>ودأم لل هن رت قارادويلا وسع روت ةرصنل ةلي

 نم مىنرحاهمةدابلاهذهن اكللااوأ دوهلا لعأذ موب وهوىدوبيلالوماش هالاعةبرعلانيدلم#

 ىل- اا نم 5نوكسستت نا ىئذلا“ 'الرخمناو 00 جاهمساوقكمهزومل لا

 ة-ابلاهذ_مبلاةهرعق نبأو ءلاههموق هللا ى :وهوهلباق نمو ع-.:لاقفميظعرمأ هئاد_عأو هباحتأن

 هعراش «ال تح -رهظ» -5 هلة اعلان وكست مث ىرخأ هيل ءوت هرع د !نوكت لاوهرصنلان 0 نالتوقاذا

 ناكىذلاىأ أ(عست بحاضصا هلوقودقي رشلا ةيلحلا ثيدح ىفرءايكاهسرمخ أ ةهتفص نع هلاسمت

 اذههحرم:نلانا هراملاةصقلالوماشمهياعص تامل هلاولا قف ةذب ؛دلامدتال نب رخآناهرو

 ( هريسصخومتف مه نم ( هلوةوا,يئاوثك ف هيراج الامم هد | دلكىل اءافانؤانب وأ هكردن -

 هري_خو هتف ص نمىأ(كلذن ,مىلا امو)ه.فرعال ناب ناب اقنآهتفرع اك ل_سو هيلعيلا عن هللا

 . وربخو هتغص نه رك ذام ىلءلداسمت

 قرجتي ةكءناك ممملاءلوقك
 دلو له شس؛ رق نم ىدان

 من الاولاودولو هةل ءالام ذأ

 ًاطدخأ اذاامارعك أهنبا] 8 8

 اوظف-اواو رل رظن افورم+

 هذ-هقدإو 00 !لوقأام 1

 ةمالاءذ_ه ىأ ؛ةل-هللا

 ةمالعس فتك نرش الا
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 سر فرع ْن ماك
 نمنح «تماوقر_ه-5

 اولاقف لهأ لك لأسف هلوق
 خيللادمعل هللا دلودق

 هوهس مالغسلطملا دمع

 هيدوهلا|ءرم_خافاد#

 هرظاناو_.هذا لاق
 ىأر ؤهمأ ىلع هءاولخدف

 هيلعاب ثءمرك ةمالعلا

 كلهو اولاقف قافأمث

 هللا هتسهذلاقف كاهداع

 ليئاردا و جلا

 هر سعم هن حرت .
 ل مكب نوطنا

 برغااو فرس لايف هريخ
 معطي زيدي (لواشوا'
 فاكالم الهرخ آى نو مه مث

 مهملاع) ىحئدلا لصأ اك
 ىذل وهو( عيتبحاص
 ناءيهرهعموهئي داب رع

 رحاهمهذ_هنا هااولاقف
 نلاناو نامزلارخآ ى-:

 وأهكردنانلعلاهخءح رين
 دحاو لك ىطءافانؤانبأ

 اوثكف ةيراح والام مهنم
 لاقي اهمأودلاوتواريف
 نه) مهتيرذ نهراصنالا

 ادنايب(وبخومشص

 ى ”(كلدن ) ةجوام ىءلاوف يدصاو ون ةخ سن ىفإك فاقلاامأوءافرسكفةزمه مضب(ىلأامو) دعب نمرك ذ نمودي زهير



 نامالسأاه يأ ءمهاراللاوىلاعتهللا ناار ولا ىقث/هوهبو) ةمالاهذهءاماع ىأ(ءاملعلا عسدتا## ل 4 اوذأر ولا
 ى:نمايدت م .ةمىفا مالا هيلع ىو لاقو عوشمارهيلا ةطوسه عيادي وعيا قوذهدي نماهدلو نهنوكي ودا رجاد

 ليكالا ىو هم مقتنااناتىمسابماكتي ىذلا ىنلالوةلبق.الىذلا لح رلاو مهرعآ امم لو. ةد هين ىف كوة ىرحاو كانممهتوخا

 ىنرهلءربئذلا سدقلاحو 0 طرلقرأف هنأ كل ىلعد -مقو دبالا ىلا ؟عمنوكي | هياةراقىف 7 ىلا ىلط أ ىنا مال_بأاد دءاعوددعل 3

 هناونميث ناك اذاىت-نوكينأ ل بقا ذهب ك”رميخأدقىفاوهتانامو رك ذي وءاشالا ع .حركدمي رك ءاع ىذلا ر هدو ملا ى أ ىدسأي
 ناو طيلقرافلا منا كب ل منع ىاطن نافل اريد ك:ءىقالطن ااًمح نكالا ملل ودأ+5 و تامل غش مانع طياقرافو

 ممملعي وك دشربنيقيلاحو رنذاربلاو ةميطخلا ىلعم_عتوب ومو وب مهمتي وملاهلاد يفي ءاجاذاف كلا هب تاسرأ تقلطنا
 لصق ول.ذالاوةاروتلانعىأ(ام.معهلةنو)ه فن ءاقلتن مةعدب ماكي 2 سل هنال املا ع. ريدي و

 ل عت 1 دعت ٠ - 16ج وج 2 63 ك1 272727015190525 1 شعم 12:5 زل 1 هاك تجف هلم 17و روت.« تك 71172- كوسم د ت31 . - ٠٠6

 حصناف ممعىحندلا
 0 2 : ىلا رغوضلاو ةخاسسل
 قاوقلت+خادقوة_ىدرا ةدرايتل |ناىلءاواهنهفرط أ يسوةريثك ليخنالاوةارودلا صوصتود>و ا . الرالد_:ك ءاملعلا

 «ليصغتل اذه سلو ىليهسلا هلاتاكهريغوأربك الاو لهي سوهيلعلاءتهقلاىف_صهينءآمميأ أ ف ا. هتاتمد لوو
 ىلا هت هللا ىلصهةفص نما مبيف ىلا نايبمهفيلأتىف(ءاملعلا هعجدقاس) هاوةوالاجا هنايب مدقتو قد( 0

 نمىأ(م 1-٠1 نمهاغ انيتعالعاو) نيانلإهوحضو وهو رهظأ ىأ ( هودي ها نمىأ (مهنمإ ةاضالاب

 مدقتو دوويلا نموهوماللا فيفختب ( مالسني|) هللاد_بعمهرم حو مهلاع( ل« ) رامكلا لدأ قاض خر مانا
 انا 2 1 ف6 م - امد . -050-

 اسزيةلمهمنيعو ةحو ف ءنيسب ةيعسو :با عج ىنب (ةيعسنب و) همالسا ىلع ود. عمؤلاكلا رياوه(مالس نبا لث»)
 ديسأوةبلعت مهو رهشأو رثك أن وتلا لي ةللب تحد ةانةملال د, نونلاهباود ل قو هيد انثمو || 0

 ىعبيلوهجلا ىبمةيت ان ةموةرو سكمءاؤوةنك اممالوةمومذ :ةز حجب قلاو( ليخمنالا تاتا فلا

 | 0 سانا ديس نبا ري ىف ىذلا زكلةعبس مهلا لوقو ديز وو رجا عمو ريبكدلاو ريغ هخلاب را
 ريضنلاو ةظر رقمعونب ل1_هن هرغ:مهو د يسع نيدسأو ةيعس نيديسأو ةيع_سنةلع نا ق عسا لا 0

 مهاخأه-:ظف ديبعنيدسأم_عءمىأر ىذاقلانا لمت يف ةعاجال ز انثاام-مئاومفرعأ ىذلا ود
 لاقي ماثلا ل_هأنمىلبر مهياعمدق هنا مهمالسا بدسو ىسبتناهثال' منا ىلع ف قو هنا لك ر
 مشعمأب لاق :افولا هن مذ-اماةنوة_سفنوةسشسإ وهىزنوكريشياااع ناكو مهد نع ماوأ ناسيه نبا
 هكردأ نأ اوجرأت اك دقوةرساهمةدابااهذدو هنامز لء أدى ورخةدلبا| هذ هىبمدق أ اعادوم

 مهو ةيعسونبمهل لاق ةظب رق ىنب رصاح و رحاهو إ_بوه ل عىل اعت هللا ىلص هللا لوسر تعب الق هعبتاف 5 ْ 1 ُح |
 اوملسأو اولزمك هتفصد وهو هلباولاةهءسدلاول .ةفناميهلانباهيفكياادهعىذلاوه هنا هللاوش ادحأ 8 3 0 0

 .٠ . : 0 م 1 0 5 نر 0

 امدق نيذللا نري ادحأ وهو ماللابنيمايلب لاقي ونيما ذب هنا لوقو ريضنلا ىنب نم سا حج نب لنآ لحسم >2 ى

 را يبد
1 
 ىبهخستلا صعب اخ
 : ا 230

 دس امهءمىأر ىذاقلا

 ا.هاعأ هنامق ديمعنبأ

 ةثالث معا نعم نو هنا لوم وهلوةمنهيءوسلانظا| نمو وق

 ديسأوةرعس ىنباةماعتوادسسألاق قدساأن با نع سانلا ديس نيا ةريسو ىويملل ومنا لئالدىفوا 0610 مي

 امفتلزنىتلاةل يللا كلئاو هلسأ موقلا معونب مهو كلذ قوف مهجن ىنعيرمظتلا الو ةفي رقىنبنماو سل ل ذهن هرغنديبءنبا
 ماقانابيملا نبا هل لاقي ماشلادو مم نمرم- نين ببةثعبلا لب ةانياعمدقاول ةىل_سو هيا ءىلاسعت هلا ىل د هلا لوسر ؟> ىل ءهظ, رق
 آفالاق لءآتنأ اولاةسوملا ضرأ ىلا ءاخرلا نم ىنج رخأ هنو رتام دوه رش عما للا ةفدان م مة ةافرلا هترم د3 هب بث سن انك فان دنت
 نابيحلا نبا كلارك ذي ناك ىذللهناهللاودوهي رشعماراثاد>اانامث اوناكوةئالثاار غنا كئاوأ ل ارم + تحمةاماذتام مت مهرارذ ىسو هئلاخنمءامدّىلة ب ثعبي هنافد_>أ هيلا كيس الفدوغبتاودالبلا هذه هرحاهمو هنامز لطأ د5 ىأ ثعبهعقون أت جرخ
 ملسوهيلعىلاسعت هللا ىلص هللا لوسر مما عاهد رقنه لا ىف .نيلهأ ومهدالوأ ومها وهأ اولخواوهل افاولز“ مث ىلإ | لاق رهاماولا

 مالا هيلع سون ىنأى مت (نيماينبو)



 اضن ا زي همست لآ د ا دش ا ا يي بيبي ب ببي ب

 - نجح

 اعئاود ةءعمس ىموأ ف :دلالاو لبوه يل ءىلاعت هللا ىلصى لإ ىدوأو ءمل-أ هن هنأ ىلد 4س !!لاؤوةمحْءمدَو هوجو ريغص- ان و رموز

عارب >ناك ىذت ولالاود لق ىددح امون لما نا ايل
 م ” اه املا

 ءايلاو ةلمهملاءارلا ريكو ةسنك الا ءايلاوةمدعملاءاملا خت
 فرع»ناكو لي اولا اريثك دو ريلارامحأ نمار ااا لا
 دومة عمانلا م تد 0 مواد ا هل دل هملغ هن الا تق ددرإ وو 4 هن !ءهساىل هبال لوسرو

 هحالس امك تدسالك.- ءاااولا ةكماع وحد جر صت نانو
 مل هلبا لوسرىناى> حجرخو

 اوه

 نةث *

 م-اامذن(ى وم رع وأ < مث ءعمامألا

 مولا 0 وْن ا هموقلا ذهعو ل>انمب امحأو

 ُ مد اعىإ ! :٠ هللا ىل هناكو ةب ذاان< دص هأ وم 55 و ىب> لء اوم هاراعأ مع ةصيد ىلاوع و

 4 اصإ ع لا , العا اهرمدغ ن : هو اناا ءَهلإ وش م ١ رم دو 45 دو( مس ريخ د رخل وق

 كردأروهثملا ب تامل : اكرام - الاعك وهوع ةأم ني( بعك . لوؤ-.ه.ءرءالاو وهمال-ادعنم-ك

 هللا ىدر م بو هلل اىذرركي أ ةفالخ فد أول وهل ءىلاسعت هلل ىلص همز
 ىودرو رام ىلع صم*< ن . ةدو نم الو نين ةنسهنعمىل اعت هللا ى درْنأ .ةءهقالخ ق قرن ةهنع ىلاعت

 ىو دي«-ىلال فرش ب هك وءاؤرلا ىلا هارو- اا 0 هص زةرثكرأت ١ هنع

 لأ ةةواروتلا ف1 سوي !ءىل اعن هل هللا ىلههتفص ن ع4“ عىل «ل ١ هللا ىدررعد ارفض ءالرشلا» مو

 نم طرعقلا تدنهوناراؤلا + - ندمح رد نمينلا اخو مدآ دلدن مدوهصلاو 5 سانل م سنا 56 2

 نذدنه ض.ةيم اب همانأ وهن 0 ةءطملا لعش مم لمحو لا رهظف سد ىداول

 الايعت هللا بصورمأن و ةرعباوناك يذلا مهنا "تاغ نم(موهابشأ ب وزءرشك ١ ىدم ءامكلذريغيف اع

 ربو أى 4 ؛ريخك ءآرو هملسو هيلعملا عن هلل | ىبمص هللا ل لوسرب ن مه ء( يك -آنع) م1 كن 0 رامخأو هل-وهيلع

 ا اريد و ٍءام“ :ارصن ناك هنأق اقم سد !هنالد ويملاءأ انجيلا اع ىل ءهعطع( ارم مكلود و 3 5 نمإ صءاك- 1

 نا !لاوَنا هربأا 4 الاروهثملا ل ءةروصقمىفلا وةلمهمءار وهمة أنش تل اكامسك و :دحوأ ا

 هيلعرعشس رتل -؛اقتناكو مادلا قير رس هلال كراع ةةعيوسسرإلا عن نا“

 ا ا اكل فلاطوبأ بمدذاملفاهبييسال

 +4احر ٌةهوكرت وهعماو- هدفاساءط ركل تءند ىفاّس

 اد نكي مواده سن ,عدولأ ف ىلإ [ىدهاعدقر مةددلوالا االولاودح أى 5 لهم لاعتهن_ترغع

 ىقمدجتلااو ىنلالا نوك الد وهم مث كاسر يس ا وورع ىلا لاق#

 هدرب ناهمأ 2 أ ودويملان به 4- .اعسرتحا ىلاط نال ا١اقوهرف ”ةومحل معا تار ظنو هفعصو ل دوا امك

 !رةرشعماب لاو دمهل لزن هخسهريشع ىذنا وأن

 زهد هبزم هآنهلوأن «ماذه اريح هريسلا ىفةل هةمةصقلاو هيداعو هرهس ف عرسأل !-ةوددرهنا ل5

 روط-ذ ةنعهيزرتحا(ةشدحلا روطنو) ةناهعلانمدع املا موانع غي نمزا اق ناهنادلا
 5 له ه١صقماكاروطنوج ورشا صضعن ىف اك دات ااوزملابأ رق رقي و رعمروط انو ءرغو مالا

 حا رشلا لاقد_ةوةشدحللةفاضانوديروط#ن خ فا ضعي فو اريح ةصقنمةس رقىفورعلاىف

 أ (ىرسي باسو وناجتادن وناك يذلا ب اةكلالهأءاملع: نههلعاو فورعمريغةثحاروطفن

 ةهخحن ىو فورع ااوهاذهونا رو> اهنا ىل قو ماشلاو ةنيدملا نع ىهوماثلاب# دأب , ىل ىكءابلامضد

 وهو هياتكب ةيحدول وهي لعىلاعت هللا فص ىلا هيلا لسرآ ىذلا هك مامح ا دوىرصب بهار

 ) كث اغش 56 (

 ررحملف هالصالاب مدقتو ريخاندوجولةيناثلا ةحف صلايهدوج ومرطاغضو هلوق ١

هة هقرك ذيملو حافلا ماعتام هنا لاةورح> نبا هلاوأك ىف غلارمش ىلا نياثراخلا
 رمخأامو هءالساو

 سس سس سس سما ص ا :٠ سا صمت همس سس سحاب حصص حت حسم

 مسوهيلعىلاعت هللا ىلص ىمنلا

 ريضالا ىف سنهوهو
 -غحرصد -:وىبتنا

 هنأن طاقحما : نمدحا ه

 ابعكى 0-5 1 أ

 ميا © ن 2

 هياع هنوماءدولو ىأ

 لثم مال_تااوةالصلا

 مرض ىدانهناق بعك
 هالصلا هياعىينلاربلو

 ىققل_ءااماوماللاو

 ءا مفي( اريك وزهنع

 ادود_ةءارفءاحرسكو

 هلدهش نمارود#مو

 ىوعد ل_مقئلاسرلا

 ةءاحصاا نموهفهومثلا

 عامتجالا طرتش منا
 (روطند) ةثعماادعب

 ةولاسو نوبملا عت
 روطعذهخ_قونيسلا

 ا

 وأ نمر رح

 0 رتل عمىزلام
 ةوعدخ ءرجم ىو هيل:

 ماشلاىلاةيناثلاهتاحرىف

 ةيحددي ىلع -أ ىبورلا

 هلاسسرلا تقو ىملكلا

 مرضخم ىبانوهقءولتقف
 دي رى ىبهذلاهركذو

 ىراخبلا فاك ىرصب مظع همدارم اواروصقمة مهم نوكسوةدحو ممضب ( ىرمدي سحاصو) ةباععلا



 مك ماشاف ةسأو)

 ديد_ثوفاقوو رمه

 زرتحما ءروطدن هلءاوءاذ
 1ك اميقه-ع

 نبا ىأ (دورااو)
 ىلعههوق قدقوءالعلا

 ىلا هللا لص هللا لوسر
 دقاهللاولا ةثلسو هيلع
 تقطنو ىاحلا تتح
 ْك-؛ء«بىذلاو قدنلاب

 تد-> ودقلايدت قاد

 ل_.ىفالا قكغ -صو

 لولاَنا ل

 كل ةحتلا لو-اطو

 كتر تاو

 كالو نيعدعب رثأال
 اناف لد دم نيقي لعب

 هلللالاهلاالرأ ده[
 مهللالوسر دعك ناو
 هموتنمآ

 ال

 00 ا ومش !اةققاسأ ةخدت قو( م ا ااا ه]1-_و هاعىلا_عت هللا ىل كهرمأ ن تا

 ادد كالا فا ةاامذو هله هملا نس ا كَ ا د ا عع ولاا لا ني اولةرهوايا ١

 أ دربالو ىراخلاح حرش ىف ىيعل !!لاقو خاصلل فاس الاوهوا املا هر لاا

 2-0 ا تأ كى ىسرا علا ا ا ءدالرا رطذه-.5و هود ءلاق ملاك !اوعجمت الجب رتالا هءاع

 هاقيقس نمءفعسأ نعال رف لهالإ وهيا علاع «7 هللا ىلص هراتك ىف ثدد كا ىف ثا رغلاو تئاغ رلا
 0 .هرتنمسهارالو هفةا نهى ةسأ عنب م !اوةفتاسأهعجو

 ٍء 0 نا ةورعملا حج اداة مط قو عت لانمي وهلا ا ا وطلا

 5 ا 0 زار هاعا هللا لهآ ض»:لاتودتسأ هق 2 م حك ع ككل أىدنقل 2االاوءافعسلا

 ىرمعت "1 !اهذهوك انا جاجا لوقو سو.هانقلا ىف هىهتنا تب رلاق راع ااد_:عنوعفش 1

 | ا ةكرلا ناقلاداك سلو ىدتنا سد رااقنوعفشقناطا دل دنع وعما ا ونكع ال12

 ني-:> وفم نم:هجعم نع يبا تعال دذلاملاع مةسالاو قث املا قهثنثأ

 وهوءافو ةحوتفمةأ 0 >وءرطاقب ونوثب نطا غض لا. هنأخ يقرر ا ل

 موه رك نأ لصق لود هلا :!هنعىلاءتهللا ىضر ةيحددب ىلع لسأ مو ورلار ا نم ىََتَأ

 ىذلاو هوةر>هلا نمت سةنس كلذ ناك د ى هزلا هك ذ ام ولد عقهمال 0 اريغو لقره ىلا

 ىلا ىقهرماظذ ناك ة.يمورب ه|ت>اصيلالقر هام ؟ لاو تء> ردم“ ا رانا

 م- هرهأ سحاص ناك ىفةسأوىلا لدفع 0 ,هدذع نم مورلا« ا.ظعج رخال ةيحدلاو

 هياعىسع هاند وهرظمنن انك ىذلااده لاق 24- سو 4 اعىلاعت هللا ىلص يتلا ءهااسو

 اذهد> فىةسالا للاةو ى- !مسعذتلعتناهلرع 2 .ةلاقةهعبتموهقدصفانأامأ مال_تاوهالصلا

 كوسا 2# ناوهلناالا هلال ادهش اذا || ءاعارقاوك >[صىلا ه,-هذاوب أ“ كما

 قهنال اكو ىو هرلارطاغض ىلا ة- م>3ل-سرأل قر هناى هع كرر ماطر تشتاق اودنلا

 دهشو مال_سالاىلا مورلااعدو جب اضن .اناعت سدلو هنأت قلاو همال_ىارهظاف ىنمالوةذ- هنا مورلا

 ناكر طاغضفان_سفن ىلع مهفا كالت :امأ هلال د با اةول.“ ةؤىل ةداهش

 جك اسهنوكلل ياسلام اكل رااهنال يقو مرض ىداث رطاغضت نيدو ىنممظعأ مهدت

 الاعناكونار طملا نودو سد .سقلا قوؤوهو عدخ" اا دعما مهااعو مهيد س5 ةرمهد_:ءوهوا م

 لقرهىلعدو ءوهنعىلاعت هللا ى درة.>دو ءرمغهنأ ا ءنلاهقصد

 دو_-.ناكورشنهمءاوبأت ءابأو ا ءابأىك وءالءلانياوأءالعلا نيو ورع نبا (دوراحماو) نير

 هيلع ضرعو ع ةنس ا _صودللالوسر ىلع 5و دقو :ارمكذل | نيد ىلع س علا دمع

 ه-هوةدنراالوةدرلا لرد و هندىفاءاص «ناكوهءالسا نسحو هيام وه 1-ان هيفهبغرو مالسالا

 ته ورراعسأ هلودهش :1ن مرقكو هلوسرو:ديعاد_ نأو هللاالا هلال ن أدهش أ لاقو ى< ا ىلا م هاعد

 مقا
 صضهلاو ةداه-ثلاب ىداو# تام

 2 ماك >ىفاب * هلاكدر ىعهللالوسر ابق

 08 تحعاسو 0

 نب ركب ىلعرا هنالدوز احلا ىمسو نر شعو ىذا دلة لورا وسو راب قف رسلا 1

 ىدبعلالاقمهدرجول؟ و

 ل اوني ركب دوراحلادرحاك 32 تناخ لك نمل *امهانسدو أ

 م0 ل اال

00 

١ 



 ضني

 درحلا نملوءافوهفاهكءلهأ ىتح مهاباىفءادلاا ثقف ناس ىب هلاوخا ىلاءاداهب و هلبأب رقهنال لقو
 ىلا ثعبيهإ مهري ثنو ناهرال هتاوالموهمال-!ةصقو ىسراقلا( ناماسو)لاصئتسالاوهو مجاب

 م2 نم ن ميلان طب مهورادلل بف ىرادلا ( ميعوإلاهنم ضن مق ةرو عملو هيل ءهللا ىل ص

 نبةسج راخ نب سوأ نب متم ددا نية رم بث راما دبع نب من ب ةراس6 نب بدم نب ئاهدلو مه
 ةئيدملا نكسو عت مجمل -أو ةدقر ىلا ىلع ورادلا نب ىدعني عارد ب ةيدجنيدو-لاقي وداوسا
 ىلههللالوسرةئعباويفأر تف مومتكماللاع_اتكل !لهأ نمن اكو نامثع لقد عن ماشلا ىلا لعن مث
 ىذاراهعطقاو هين مآو ل -و«هاعىلاعت هللا ىلص هالو -ر ىلع دقة هب ريش دتلاو أهيل عىلاعن هللا

 نوذلا عّدفي( ىثاجالاو) يلا اين ظومبلا اذكو رجح نيااهدر-فأهر وه-ثءهمعقوس دعانا

 ىونة د4 !كإموهو ريغص لاما تك كلذرغ ل .ةوةمدكأ هم-اواهفي ف2 وعالاديد 2و اهرسكو

 بئاغل ا هالص سو هيلع ىل اعت هللا ىل هللا لو سر ه1 عىل صو بح ررهثىفهرجحلا ن«ةعساتلا هذا ىف
 لوسرهنادهثأ نعسسقلللاقهناةرو يكمل« ءال-اةصةنمناكوىلوالا رجلان و هللا هيلا راهو
 هريصع لهأ مل-عأن ءناكوه.!هن لج | تنكوهمدن [كلالا نمد نأ امالوأو دع رمد ىذلا هنا د هللا

 ىقمالكل!ا|مدقت ةوكب يع لدم صح وس ءمل_وهوا عىل ا« هللا ىل_صدللا لوسرة دو رقي ىل .ئالاب

 اهباو رمخأ و ليحنالا ىف لو هيل ءىلاعت هللا لص هدفصاو ةرعم نم موق ه(ةشدحلا ىراصن ء) هتجرت
 مهؤاملعىأ ا: رقهءاءعمااكلامدقة دقو ف قسأ جءاهنوديمقاساهح-ن قو( ناره ةغقاساو)

 نارجنب ىمسن ميلان عطوموهو نونو فل أهل ههمءارو محلا نوكسو نوذلا حدف, نار كتو مهأسؤرو
 اودفوىراصنم_هوهلهأى هد هنو زاح لا نم سدا ىل>ارم ع.مسةكمنعي وهشبابس نينا ديزني
 مهفرشأو باتكسلا لع مط ناكو مهئارشأ نما كار نوّةسىأ لو «ياعىلاعت هللا ىلص هللالوسر ىلع

 هوهدخاو سئانكهلاودب وءولوت :هوك-اخة_.:ارصتلابدم-اعل هنولح ىراصتلا كول مناك ةئراحوبأ

 ىلعةمج» «ىازدرخآو فاك! مذد زوك هوخأ ءعمو لو هيملعىلاعت هللا ىل_ص هللا لو #ر ىلع مدقق
 هرظةنناذك ىذلاهناو ىثلا اذ نمو:لللاةىخأا, مله لا ةفدعبالا سعنز وك هإلاة:ترشعف هللا

 تاعءؤولوهفال_دالا اونأدقو انالووانوؤرث مودل اءالؤه :صااملا:ك عع هللاعذهلثأو ىلب اقف

 تقود رمشلاد> ىلا اول داملفه.ىثثد< ناك ور أ ى>ه فهن ىفاهرمكاف ىرث م لك انماو عرب

 هيل عىلاعت هللا ىلص هللا ل وسرد + _.ءىفاوماةةمهتالصتناخ هل مرنم لاح ىف تارع 42 !م,لعورصملا

 بقاسعلاو ةثراحوبأ مم «هماك' لو هيلع ىلاعت هللا لص ءونأ مث مهو عد لاةق ىرشلا ىلا نولصت سو

 ر وسلوأ مو.ةىلاعت هلبا لرن فريم لا لك أواصل ! دام عوادلو هلك هاعد مال الا معن ل لاق

 ىذقي هنعهللا ىضر حارا نب ةديمعأرأ موعملسرا ءةءز كلا مهضعب لمقءمهضع لانهم ىلعارلزن مث
 (كلدب ف رمءادقو ىراصنلاءاما عن م -أ نمدريغو )رم ورتسق# | بتك ىف إ دقمهصقلاو متعب

 ىةروك دمت دقو مورلا لإ«( لدره ةميدقلا تك! ىف هنرشد هناد لبو هيلع هللا ىل_ص هع ىأ

 ناكوفاةلارموءارلاناكسا ىو ماك فانتلا نوك_وءأرلا حتفوءاحلار-كب لقرهو ىراخءلالوأ
 الملاك لامهن قش كلل بحأ نكا و ةيحلالا س تكلا ىف سو ها عىلاعت هللا ىل_صدرعأ ف ردغإ
 نامهد_ءووهنو ؛نيمل لا لءاو هنالرظ. هقول و هيلعىلاعت هللا بص هن نمآ هنا فاهيسالا ىو

 هللالور لاوحاب وباةك-لاب'-ااعزاكوة:ارصنلا ىلعتامدقو لوالا حصالاو لباتلا ماعل ىقميتاب

 ةحوتفمةقفذع مءوواولا نوكسوءارل مضد(ةمدر سحاصو) ةيحدهبرم_خا[ك لول عىلاعت هللا ىلص

 :ئتراقلاىأ(ناءلس وز
 ةيحأوهو( ىئاجنل او)

 ة__ثحلا ىراصتو)

 ع (نارغ ىةاسأو
 فاهقلارمكو :زم-هلا
 ج ءافلا م -.ةذو

 م-عئاملع ىأ فةسأ

 حاقبنارحو مهئاسؤرو

 عطوممجنوكسو نون
 رسع ةنسع5نميلاب

 لاوس ومالا ىفاذك

 ةراحصلادب ر2ىفىمهذلا

 نار-فى ةسأهظفلام

 ىردأالى-و_هونألاق

 هريغمرك ذيل والمأمل 1
 مهريغو) ىجلحلا هل ةن

 هاملعنم ' تل

 فرت_عادقو ىراصتلا

 هتونةحصب ىأ(كلذب

 (لقره) هتلاسرموءو
 ءارلا ع_ةفوءاهلا اريسكي
 ةخدقؤوفاقلا نوكسو

 فاقلاعتفوءارلا نوك

 ءاحلا حةفبىرخأ ىو
 ةمورسحا هو) فاقلاو

 لاقو خ-ذلارثك [ىناذك

 هو رهباوص ىباحلا

 ىقاكءايلا فيفختب
 ةيدم ىهوع_يحصلا

 مههاعأو مورلا ةساب ر



 مرن - ةص +ىلالقر-را 5 ءلاو قورنت :ناك وة ءموهرب هأ !بد اصلا تكل قر همىراخبلا ىناك(مهاس؟روىراصتلاالاع)

 (سةوةمولاءاسدت رو :امصن | قىوراةى هاو مع .اعىلا» : هللا لص ىبنلا ورح ىلءهقئاوب هعحاص ن مباسك هءاح ى نص

 ىدهأهبردن كسالا بحاص سو ةملاةباحصل ادب ردت ىفىءهذل' لاوط_هلا كلم ىأ( م همس>اص] هينا !|فاقاارم 0 وميملا مي
 ريا عشا لهل الود

 ىتنا# رحدماوريصم

 جرح ىتطقرادلاهامسو

 هئنأو ىمتاانسنب ||

 مةبا>_صل اف ورع وأ

 لاقوهيلعبرضن ناررمأ
 هن 5 نظل ىل_عسلغنإ

 ىقهتيمش تناكوجل_سمل

 ن-عق>سانءااهاوو

 هللادءمءنع ىرعزلا

 هنا س ةو-ةملا نري
 ىل_صهنلالوسرل ىدهأ
 مو ه_ءاعىلاه” هللا

 ناكو ريداوةنماحد-5

 ىبلحا لاو ه-قبرشت
 رخآص خ-ثم-ه:دئاف

 ل ةةباحصلا قدودعم

 نيا م>عمىف سقو.ملا هل
 هل_علىمهذلا لاق عاق

 (هيحاص خيشلاو)لوالا

 هكب هس !فرعنالاد- هو

 ذب (ايرو-ك:ءاو)
 ادودمءارلا م ىكوداصلا

 ىمل لاق ار و_صقمو

 كا ذهللال_ءعدم_بأ

 ام لا
 مس ىغدلا لاقوإسأ
 قاعستلاو <: قلاذبا

 وه (بطخأ نبا وز 5

 ىرع أعم ماريص نيرث كال: سطخأ نب رم انونأوه (هوخأو) ني ةرالواةياصو ا دع

 0 موأم 5 ارح لازامدمع ىهذوأو هدم نبأ رك هاد لا ىف هلل +دمالو م84

 ديلا او دعوأهريغو ة- 17 ا اةغللا لهأدن ءةففءامب ةيموراهطس ىقو وخسلار 5 ءاهاييلي

 وهو ةله-هم 0 ا ا وهىل# 2وهدق ع +اواهددشي مهضعب وك وهدد رع همسي سدأ هنالا 0

 هم>ءأو لطم سراح نه ؟هلءدقوواو ودمر طن لوقت ةماعلاو مورك-لا سراحدأ عم ىمحعع ظفأ

 لع ءاق_ثلاول_جنمهباهدعد هأو همس[ « د15 هنا ضرمءاو م دق: ىذلار طاغضوه ل: .ةومهطعد

 مهت-|ب راهيف هب ربط دنعودأب ا وهو دولاب '”ااذ ص<ناالا هر فك ىلع 6 ||

 هركذال ل | ملدالو ثد دا قدر [كةمدربهمحا صب اوصلان ال :ةالدح نار كرفرمكر وتو هااصو

 حيرصاذهومهك احوموةلاد. سوهو سر ى 106 هأس هثرو ] لاع ىن* م(ىراصتلاالاع)هعز م ىلع

 ةنرب سةوةمو اهكلمىأ( رمصمسحاصس ةوعمو)أ 0 ورس>اصناكهنأن هدا اقاممق

 ىلا ءتهّلاىل_ص ىنلا ىلا ىدهأ ى ءزلا اوهوءانملالوطمم هدذعم انعم ةىور مع لعءووؤلءافمسا

 قدك هراتدعلان مءدلعن ,م طاغو -تملو لح وع راح درداوقنهاحدةمل_سوهيلع

 هاني نب حب رح هم ساو حالا ىلعا.ناريصن لازم لس هيلع ىلاعتهَناىص 0 5
 ا[ دلك[ وهوا والادل دلو قاغال ةلهن اعلا قلت رخا سقو#مم- ل ى-طقرادلا

 مولعمو هامه احاق مالس الا ىلا هع هوعال 2اناعك ملء هما ع ىلا ههنا لص ىننلا زك جلا

 00 ءكط ص خيشلاو) ءلللاو فلالاه .اءنولةدي دقو ريسلاو ثي دا تكيف

 لاحأ ب ئا>علاب اد5 ىفةصق هلرك ذوهرك ذىدوع-لاناالاهقرعذال خ 3 .يكلااذهوهرمغوناهربلا

 ةكانسوا ووةلمهملاداصلا ضب (ايروصنا وزان ماعاهانةمأا ملعأت 0 حجو مىئاييلع

 روعالا ايدوص نيهللأ د- ءعوهوهلا مالا ىلل-_هقود ومر وكم فا اود م 0 ع اهيل

 ىد>_سانيارك دب د اودترا مثل سأل 5و لسأ هنأ س ساهل |ناقوءار و ايهم ملع ءأهنامزىف ناك و ىدوييعلا

 ' 1 ناك نسال اع ءاوددةلرنئذلاهلا ليزتتلاللا«مىفوةءاحصلا نءةراصالا قه 0
 ىبوح ا هلعقأ رب(تطخان باوإ همالسا مد عىلع ىتم ءهننادجر ىنصملا ناو لري
 ءآرع ما ق اريد ني رع كال 5ناذالاناندوملا,م ءابوبأ(هوخاو) ا ,معىلاعن هللا ىذرةي ةص نينمؤملام 0

 ” ا ةاواعم 1 اولا ءأمو ٠مل سوهيلع ىلاعت هللا ىلك ى 2 .:] ارم“ انا !تانكو ةظارت ب

 انآ ثااقو تاملس أ امدعب 0 .ءىلاعت هللا بص هللا لوسرل ةيةصالذ ت كذاك هلءوادع ساما ادشأ

 لوةى عدم مست :ىدعلابآأح م بع عوىأهيلا |[ , دملا ىلا وهدا عىلاعت هللا ىل_صهللا لوسر مدق

 0000 ل عر اصوفو طيرك تن د( دس ني يمك و) اتمنا مئلاةوهوحأى ال
 هعب 5 اولا ءاةرمالا نم ركب لرئام نورت ك:ادو مر شعماب سوه م ب هرصأح

 ملاومأو عا :ىلعاونمأتف كباتك هنود ىذلا هناو لسرعىبن هنا ك- نيد دقلهللاوق هقدصنو
 مهصعن ن مأ 1 ءاموده_ك' أرح 1ىلاوري_غهبلدبُم_تنالوءاروتلا م-> قرا ةنالاول9ق مدهأو

 | ني ريبزلاو)ةلم_هملاد وةيقوذ هان ةمو فاكو نيت فيد تك بعكم ءانال هي دم-هاثةودهعلا

 اءلعان)

 مهل ا ل علا ةىبدقءبحاص(دعسأ نب بعكو)ةظ 2 + رذىد

 ةئاعاعوأ ةئاج_عيسوأةثاوتساوناكو كح نباسعك مهعمو رصاواتت محي رى مسو مهما تل ا ال_بلاةيلع ىلا

 نبا)ءابلاممكو ىارلا عم م ,زلاو )ةثامعسنوأ



 ءاحما لاهو ةيةتالب اطارةخ_تنىفىحتدلا لاقءاطلارسسكمب ((ااعاب
 :رغلاءءاقروأربا جد ءزيىذلا رسرلا نع ,نةء رادعع

 دلاو ربب زل' ىأو هب هس الاوزان ابين رالاذ_هربدغهى
 دي )نب رولا نب 0 ل أ لغم ف !لام ءوىر املا كاك شن 45 2 | ىلع آ

 2 اراوهو (د- اهلج نمد بي! 2-0 انا ع نما هر غومالز همالا رقت م ة> ع ءهنوم) بو سو ىأ(م هر .غد) ىسءالا ةيمأ نبأ

 قرثكلالءهث امبىأ( . 2 ١/. ىلع أ 7 هلهأت مودم :ءرمملاذ ذاده_ساق :ئدلا هلع شقت ن«نو“ لاس (ة-افنلاو) رب مهلا معن لاو

 ةمو ادااى 1 تا ملا ىلع خنلا صد هى 4 دلا لصأ ىو ةوات كاه+>-ذ:ىق هى ءةعلاىق باذعل ار« ع ىأ(ءاقكلاو) اين :دإا

 5_١ هتلاسرتامالعو هنومنتالالد نمرك ذاممق ىأ(!ذهىرامخالاو )ةوأةكلاىلع

 ىراخلا رات ىفاكمذلاهناعيصعلاو ل ةهدج .اكاهحتقب هنا ليقو ىاْزلا مخدرسزلا ني نرل ادع

 ساء ثنل سدت نب تباث هلةف1ذ هرمزلاومذلاب مهر غىفودو ميلا ىف ىازلا حقب رسزلا فو زرم نيا لاقو
 4 وهمة ىلأن مى ارق_-تد->وىنال وة: ْنإكهنأه مب اهنعىو ردو !ا1ءأن مناك 42د رق ىب مول

 هيلءىلاعت هللا ىلص ىنلاو“ : ال هدرمب راه ثدح 2: اذكو اذك هتوص ظرقلا ضراجر >< ىئدجأر كذ

 منك واح فرقا ىلاد معف ةةككج رخل وهيل ا ءنلانابعمسناالاو هاف ثعس لل و

 ةيد# ةانثمو ةلمهمءاطاهيا:ى اأو ةدحوعا.ط اب وهن سدل لاقو «فصو لو هيلع ىلاعت هربا ىلس هنأش
 هبف ع |1١ لاوو صايع 1و ءاينودءاطا نا ضف وسوم ا

 موتك نءالقن هنق-د هورك ذومل-بوك اع هبا ىلص هنوءثا ءاود رع نئذلا(دوبلا ءاملع نم هم مهربغو)

 1 راس: .اكإ_ومياعملا عب هللا ىلع هلاد_--هاهل-<نمم) ريسلاتالصةمىقرك ذمفومهرا.حاو

 ة-فةانملا ىنهعنوذلا عقب (ة_ءاغنلاو) ل .ءارعاىن:نودم_مملوسرلا اد هناك ذاب رعلل داو
 هناو < مك وها قد أوس نأ هن كلل نابةيبمفالا قهر اذملااهنال ء!ةرباغم ىهود-ك اب ترسفو

 37 --3 وأ ممم . ١ءلصوأ ىف 0 حر + 6 اعدوهةءد ىندكهلجوهت> سالو هلهاتدال

 ١ عداه !ارضءاقدلا وادانعمداد ةراو أهرقك ىلعءرار هءاىاآ ) ءاعكا ىلعءاعملا لعإ ركذاه.: .؟ةمكرع

 ناىلا:راشا( رمص>:هالور ,ةك )بابلا (اذ- هىف) هدراولا (راب الا او رسدن ءاقبلاوماق كابو

 ل-ءاغالءادم ءل عر 9 :ولا اهبةطاحالا ىأاهرصحن كمال 0 ,ل 1 قمرك دام

 نوكو ه4 ء اءمناكددئاذانتوصء'عمسباكمدصلاو بر ذلاعر هااوديد ثءااو ف فذلاو |

 دوويلامدقو انك اال 0 0 عصدخ (ىراص:لاودوم !اعاما ار ك؟ ذا ىءمهخمونهدأر طاؤ ١

 أ انعواز راع :آر 41 أوا-.هياعىلاعت هللا ىلد ها :وادعدث أ مهمال

 هنار ع ذامعإرال )هذ 0 نس :هْوْل ادهيت ذرب انآ ليقور مك لع هنالدو هءن هدلا,ىراصتلا فرعف

 37 اءىلاع: هللا ىل- صءةئاص نمإ) سويا ءىلاعت هللا ىلص ىبذنلا هلءافو عرقب ى 590 -م( مهمتك ىف 1

 تهدأ اني ا ىو ههأف ىد ءلابرا#“ 0 .# اههلاكو«: ءأ ةف_صوةخذ ىفو( هبا أ ةفصو

 ىراصالاو ه 2و وهب جسنل اسد

 ىف 3-5 5 ةءايقلا مو نوعا انور 4-7 ”الام هةمأر خم م هارولاى ؛امو ءواصوص+امهرك ذ :

 ةرخ ”الايفمههرخدارأ أوسم نع ىرصأو |الجاعهورب ناساف مت جشسا فر عدن افبعنلاتاذج

 ثء ىأ( ىيبرهح زال ربك /

 مةتسنالو ىصحنال
 فاقلاعافب( عرقدتء)

 برص ىأءارلادء.دشنو

 جاب أوةدش مالا هيلع

 (دووع عامسا) هد
 دولا هج تلدك قو
 (رك ذاع ىراصتلا»)

 هلع ىبنلارمخأىأ

 ىف هنا)مالاوةالصلا
 هلم وم نسا
 ىلاعت ءاوقك ( ءاأ
 ةارودتلا ىمهلثم كلذ

 ل محتال ذأ ىف مه و

 اضدألبعالا فوه الا
 ساو ىراقديح

 ةرهد مهاعااغ نياابعطاو

 نم كتنابجنالوبلا
 ةيدزامرخ ىلا ليز يغ

 لاناض:أةارو_:لاىفو

 ىف دج أ ابر ىمو#
 ةمأ ريم خة-هأءارودلا

 نورماب سانلل تجرخأ
 ن عنو ميو فورعءملاب

 هللا نو-:موثي وركذملا
 لال“ لاقىتمأ مهله جاف

 مهر و دص مهل. انأ ةمأدحأ لاود # ةمأثل7 لاق ىتءأمهاعحافةمايقلاموهنوقباسلا نو رح الامهةمأا,ةدجأىالاودجتةنإ
 ةلد-_هبقايدوادايرونزلا فو ثيدحلاد# مأكل: لاق ىمأ مهله جاوا نو ظف كالو ارطن موعتك ىف: رقي مهابة نمنأكو اهنئرخلا

 لغلاب مت ” ماوءايدنالا ىلع تطرتفامك ةالص لك ادرهط::نامويلع تضرتفا ةهوح مهتمااد .اهداصادميودجآ ىلا
 مهن از أالمه رياهلع عأماتسموتيطء هاك ممالا ىلعه”ماواد «تلض:ىنادواداداهحماو حلا مترو ءايدنالات رمأائةبانحمانم

 ةفءاضءافاعضا ملمع م وسفن أ همت ءيطمهترخ" المو هدقامو مه هترغغهنمىفو رفغتءااذا اد عمولعف :ذلكونايسنلاو أطالب
 ىلاة»رلاب يدفلووإلصلانومجارمتلا اوهللانا اولاووا وريص اذا سئ اصالا ىل عموم هل ١ ءاوتنءاضم امض اىدضضز وقال |



 (كلذنمهياع) تامتثاىأ(توطناامب) هتمأ تعنوهتءنأو ركن[ ث يح( مهلع) ملسو يا ءىلاعتهللاىلصىبنلاىأ (جتحاو)
 معد ىأ (هناماكو) هانعمريمعتوأ ءامممرييغتي ىأ (كلذ فيرحتب) مالسل اهيلعىمغل | ىأ(مهمذو) مهمتك ىأ (مهعج) عونل اىأ

 ١1 ال٠ اهلثنىأ(مهتن أ مهمأو) هنايدن

 ىلع بصتل ا.( ةلهابملا)
 ىعملاو ضفاخما عز:
 ىراصت عامسا عرقو

 نم هيهيررمأأعنارت
 ىأ هل هابملا ىلا مهاوعد
 ةل_ماكلا هلمدالملا

 ىفىأ(بذاكلا ىل-ع)
 نءارد - اوبال ءاعملا

 ةيزملاهلاولذب وةيوقعلا
 (مهمان) ةصقلا ترماك

 ئراطتلاو دوملا و هعأ

 بره ىأ(ركنهالا)
 رفن ة--.ضت ةخ دن قو

 ن--ء) ضر-ءأىأ
 مسكي (ءادباو همدراعم
 ةخس قودملاو نين زمحلا
 ىذأسملا ةغيدد ىدبأو
 م-همزلأ ام رادو اا ىأ

 هن اك(هراهظا مهن م
 (اودجوولو) هريغومجرلا
 فال ) مهمتك ىقىأ

 ىأ(هراهظا ناك هلوق
 ماسةمىق هيلاةعراسملا
 مييلع نوهأ) لادا
 سوعنلا لذ نك

 تيرستو لاومالاو
 ىأ (لّتقلا دبنورايدلا
 لاحرلا نم. ةلئاقملا حرط

 دووملل ىأ(مفلاقدقو)
 عرق م د_عاولاونيح

 ملة بة ىلاعت هل وةمهعمس

 رفط نا ءافوتسا امكللذريغملاةلالضلا لهأ نول ايو رخ" الاولوالا باكل اب نو: هون مهر ودص
 توطنااىم-ىيلع) ةححلا ماقأىأ ملسوهيلعىلاعتهّنلا ىلص(جتحاو )رشدلا ريخ رشدل ار مخ هرأمك ىف
 تيوطاذا ةؤيدعا !نالدمةكواويئاسءافخا ىلا ةراشاه.فوهيلع تامتشاو هنوحاعىأ ( مهفك هلع
 فئاح ىلءهعجرشك الاوت اثكداا ىهو ةفيدك .حاةيفخت ناكستو نيتمذد فدو اهيةالرظن :
 مهعذو) هنمأ ةغصو لو هيل ءىلاعت هللا لص هةغص ىأ ( كلذ نم )ار دانالا لعف ىلع عم تال ل يعف نال

 نذلا نمىلاعت هلوقك هنمدارملا مغ ريسفتو هظافلأ ضعي رييغتي ممتك ىفروك ذملا(كلذ شي رحب
 مهلا هجاولضأ ىت> لو هيلعىلاعت هللا لص هنقصا واديفدن' الاهعضاومنعماكلانوكرحي اوداه
 هّثمأ ةقصو مو هيلعىلا عت هللا لصق صءافخا ىأ(هنامثكو و)اذبادك ىفديدو ءوملاوه سنلاولاقو
 (همانايديمهتنسلمويلو )نو هلعت منأو حلا اومتكستو لطابلاب ىلا اوسلت الو ىلاعت هلل لنك
 ريعتساف هوو لبملا ل23 ىللا لص أ وهرمغل هنعاول دعب و هنايب اوك رثد نارا رغب وأ د سحهريغل هف 22ىأ
 نوؤلل» ىلاعثهّلالاقب ذك نعةدانك اذكر هنا ىول_غارلا لاق بذك-لا ىلا فدصا | نعأ ؛ةرصل
 املطو اهيلا مهتو ءدبمهعامسا عرق ىأ(بذاكسلا ىلع ةلهابملاىلا مهتوعدو) ىبتن ا باةكملابمهتيسلا
 ماكةيزلا اولذب واواافةل هابل مهاعدذا نار ىراسذ عم _بو هياعىل اعت هللا ىلص هل عقو مهنه
 برحدةو انميذاكااوملاظلا ىلعهللاةنعلا ممم لك لوةينابةنعالا ىهو لولا ن .ةنعالالاةل دابملاو
 (ممزدحأ (اذ) ىلع ىدعتيو ءاعدلا ىفداوتجالاو عرضت! ااهانعم ليقوةنسهيلع ىضمالل هابملانا

 مهمذو مهعامساه عرقاميف(هتطراعمنع)ب رهو ض رعاىأ ( رقت نمالا) ىراص:لاودوهيلا ىأ
 هلوقىفه_عج وهظفللارظنءدرفاو نمريمضهلعاف (ىدنأو) |هياعهبردقمد_علةضراعملا كرتون
 امىأا1 نام ( مهمتك ن إل هلو ةو_سوءيلع هللا لص هللا لور مْرلا ل ءاقو نم ىنعملا رظن ( مهمزلأام)
 هومتك اذاهراهظامهمزلا ىأمزلا لوعفم(هراهظا) ةروهثملامحرلا ةصّقك مهمتك صوصن نم همها
 لهسأ ىأ* (مملع نوهأ) هاوةوناك مسا( هراهظا ناكل م..ّةك ىف( هلوقفالخ اود هولو)
 اهمنغىتلا(لاومالاو) ى-:ةلاب دااهئاطعا ىأ ةمدعلاذوةد-حو ؛(سوفنلالذب نم) ناكربخ
 ىشأوهوهكرتىأ (لاتقلاذءنو)ريضتلا ىنب ءرييخدو مل عقواك (رايدلاسي رْختو)ا رهتم.ئماهذخأو
 ىلاعت هاوقب مهعامسا عرقا دو ملل ىأ ةيلاحّتإ_ج (م4لاقدةو)اهحرطاذاةاونلا ذب: لا ةيمهليلغل
 ىذ لك انمرحاوداهنيزلا ىلعو ىلاعت هلوقوم_4تلحأتاميطم_يلعانمرحاوداه نءذلا نم ملة
 م4 لاقف اذيلارعالا ىسهتن!ىت>هدعد ءرمو هاربا ىلعهمرحدقفهياءت مرح نملوابان لاول ةف رفظ
 موتج ادع راف كيغب وئملظا كيلعالامرحتملامارهظمل (نيقداص منك نااهولمتافءار وةلاباوناقلق)
 قاكم-ذكر وهظوم_,ةجح اطقنالةْفش تند.اوتارلواو بكل ذ م4 لاقاملفم_هلاخب وتابيفاما
 م-4ل اقناهمرحن نحنفةاروتلاىفء.ذبو بو ةعب ىلع تمرح اال مو<نا اوعدا اوناكومجرلا ةسصق
 هرضت ىهوءاسنلا فرعهيناكهنالاهلك أ نمبوقعب ع:ةمااغاو هيلع مركتملا#لا سوه ءاعهللا ىل_د

 عالطالا ىددو اهعوقو ل,ةرومهالاب رم-<ن اك ىذلاوهو نهاك عج (ناهكلاه رذنأامىلا)

 اهماع نملوأ مسا هنآ الارفط ىذ لك انمرحاودا د نزلا ىلع وهلوقومتا>تاميط مهيلعا:مرحاوداه نءذلا ند

 ماك نااهولتافءاروكلاباوناق لق) ىلاعت هلوقب مهياعهللا در فاني ارمالا ىهتن ا ىحو لمد نهومهاربا ىلءةمرعغ تناك اناوهيلاعتهرح

 امك موماتك ىفاكمهتعفادم ودمهتجاحع هلمأ وهومايكد ومهملظت مويلعالا 09 .رئملاهلاتدشفا وناينا اوردق. نلواوح مث( نقداص
 مسأامو :!اخنىمقنلاوسابلالولحن «هوفوخاك وأ(ناهكملا) هروندوجووهروهظب لعأامعمىأ (هيرذنءامملا) مهلا نونو



 م ا“ ا نووي يورت تنال و ريس( لل

 أىلارا |يخالا ن مفدارتام ى- متن ا ىأ مد ةئاس هءاغىلاو ف وو ةظءو هه. ءاعم العز ارادنال ا اع

 |(بد , لك نب عفاش ل-ٌهم) نيطا كلا نم هلالذ ءاسنايتلاج تناك عمو :ء«ءىلاو أهلامز برقب همهراذا

 ه.ةريخأن رعلا نأ 5 نم نهاكو هوسأكر ل اك وةءافشلا نملعاقلا م كة
 هفرعأال هع نمو ظئاحملالاوو هنأمب مك هذ :دملا ىلا هترح 7 و ىلا ءن هللا ىل_ص بتل اربخت

/ 

 يصح يوم

 *مسود :-ق-ثوهةمجعملانم-كارعسكب ى ه-ثوبر ءلا نا ناءهإك امد وأ

 اك هر 0 نبه عب 2 الا 0 -وركش |

 رسلان ع ظسوْلَأ ايان فرشلل هع 3

0 

 برعلات :كوؤةدع ءاوز ع 4 ولحر ء ةدحأ ولست

 هله هم أحوهنك اسةء" قانا ند ءهلموملاع طلاع

 ا 5 هسأز ةمح جريغ ه- ا ناكهدسحن | لنا ءءء تزامن نيدو سمن 0 - قو ':ءاوهو

 لاستنان ئن الامه ركذوأ بةصقو همه 24 0 اعنا بق وح

 1 4و : عر وهشمريدلا قءر وك ذمءئااهاب هر نعأ# ف !حيسملا ةوكلما نرَستكلا

 دضداو كلا اظفاب(ب راقنبداوسو] ل وميل ىلاعتهقلاىل ص هنامزاكردأ ,دا مخل داو اق تا

 ةييلادانتم «.مانهاكن اكو ىلادصلا ىود هدلادا وسوهو برقا !!نملعاف اه رم اة: دراودى صام !|

 نيداواممق هللاقو يعور غياتاذ لبا تاذوع لتي عروس اطال ١ اي نما
 ىلاول>و 31 زعملاعت شاىلاو ءدي تلا :«-ىئوان 5

 ىلاعتهّللا ىلص هللا لوسر ء م عمت جاوةنيدلا لأ: ,هتفان سك رثهملاةم لدم هللوش. ىلا يل ءانأ مش هيدامع
 كا ,اعىلا عت هللا ل_صدننال وسر كلذ: رمسفراعشالان 40و نومتلو دريت ءرمخأ و هنن ه4 اول وهناع

 :اسضغا ذاب اك ردن

 ملوسر ثعند ةلقس تدك نا نوزع ميرا

 وهوة ههمءارءةروسك ءءافاهدعب فاو نونوةمجعملاءا امض ( رف ءأتحمو 1 !ىق هل .صقت دملسو

 هللا ىذرذاعمدي لعل اسأ# لبوه ءىلاعت هللا لص ىنثل اة 2« هرمخأن 4 نمر هارمج نمن هاك

 ىهست ةينج هلو ىري ملا مولا باو دو ىن انوهف ةلسو هيل عىلا تل 0 ىنلا اريلوقأي اك هتعولاعت
 رذانخ ناكلا# هىاكلان ءىلاقلال [ىقوهمالسا نسحول_-أفةعسول لاماذا- :اعناكو زصاشو | راكم

 0 نميلادوفوّند- ةداملقاس اعز اكو لاملاٌة هوما ىفةط سى أدقوات هاك ىريه لا مأوتلا نما

 نادو> اهم. ملاحو 'ر>كااأهم وهذان قءاقد دأ ارال» !ىلعراغأ مال ع لا

 مال_سالا ىدقام 6 هذعسوغ داك :الدم اها اا قر اناكوسصخمداو وهدةعل

 لاقراص لاق ر - مخل اذ انوساععلا يهل وه حالا لكلا صاكتك 300 1 2 ل9

 ىلا ةاودىذ لك لاق ل-+ تا ةةداغىلا دمى ذ لكوةب اندم لك امنت ع لاقف .-الةلاقلقأ
 كلعدنلاهلوصومري-2ك:الالااهةئاق-حىلاتء+ر ول>:لا ت>.::!لوح لحام لجأ

 سل مالاكلا نمىنود اذ نورب زي ماك لا ىلءاماكح مارعلا ل [نمارغ: ماشلا ضرأ, تل ىف لوذبم
 م ىلاو نومي متلةفتعلط#تدواءةترح زف تيغصاو فاكتملا ع.ج_لاالوفاوئاارعشلاب
 را# "الا عضوأ كل- اورابخالا ف دصأراصْم اب عمساؤرام< اكلم ادنع نمهأح رابك اباطخاولاةن ورق رق
 ردالال_-هأن مريضم نم لوسر نا-+الاور فكل نيبناقرفلاةمالكلا اذ دامو تاقرانلاراوأ نم عنت

 ى " الابفاارحدزان ااذاعمو رم“ ا نا ظءاومو رثددقاجمنعضوأو رهبد- :لوقبءاحةرهظذ ثعبنا

 7 ما

 تفئاغناو رشدلا تيطءأتنمآ ناؤرشدلاري_د_ألاورضمنمثوعبملا اذ_هنمو تاقرعكلا
 رهاط نموثم لك عئاشو رفاك سف لك ب ناجفردابأك يا !تاببقأو رفانخاب تنم" اف نرقستيلصأ
 لهأ يما لارغنلاونيرخ" الاتاذ ٠ نفيا هنيدلا اذه ىغبأ نبأ ن متلقق الدال“ نعئارغلاوهذالاو |

 اع 1 |فور# 1 ريغ هن الابرءلا

 دراعر ناك فلا
 نم هس .:10ديدثو
 ىو هل نك« لمهن 3

 ةد>اودب و ا ءنمع

 هن أكف هدد رك

 (عيطسو) ناسناىد
 ى نشأك رمسكو عاقب
 عتق ناسغ نما هذ

 ةلمهم دب دو ةمدعم

 ماظع هندي نك, م
 د_س> لبهسأرى وس
 ردقيال أح راوجال ىام

 تبضغاذا سومل_>ىلع
 معزو سا>و خفتنا

 ةئامثلث شاعهناىمءاكلا

 عج رخهناو هةععنش

 مرعلا لمس مايأدزالا

 نب هيو ريش مايأ ف تامو
 هللاىبص ى.لاءزره

 ةكع مل_وه-,اعىلاعت
 أ ل أىذلا وهو

 انامصال,انا ناذب وم ا

 انار-ع الخ دوقت

 ترثدناوةل>د تعطق

 ناهلصاحا؟ اهدالب ىف

 ر و-هظ»لو زيهكلاه

 هال _فلاهيلعىتتلا

 هدالب حاودوو ماللاو

 هللا ىعر رس< نمز 2

 دب ىل-ع هنعىلاعت

 داوسو) ماركلاةءاصقلا
 ءارلا مسكي (براقنبا

 ىف م-ْمعاك ناك ىدزأ
 ىنلامسخأةلهاملا

 مسوهيلعىلاعت هنا لص
 هةيجصو يشي ينتتصسسس جسية 0 اا

 دي ىلءملس أريج ىنبنهاكءافلارسكو ةمجعملاءاخلا مضب ( رثانخو) الصقمىلام- ام ىلع هيلا ص افادت ثعي هللا نا هريخأهيثرنا

 مرد ىعبانوهفلسو «يلعيل اعتدنا ىلص ىبنلاربلوذ عم



 اضفرإ

 [ لضفلاو لوطلا له ءلانهفلعنلا تاذرحاو 0 رشي ىلا لاهو تلق نيطلاوفانملا

تمنق ىنع سامأ مث لزيل اوةاساوملاو
قرفاماق « حامصلا ىعادل اروعذم 

 ىاحار تءطتمار ونلاىل 

اواموحاببارأىلءلبالاتددرف فوحلا تدرو ىت>ىلهأ؛,تلمتحاو ىد-.هثنذأو
 اهثاق_ء

هاهم تدصاقءاع:صديرأ تليق و 23
هللا ىلصهللا لوسر ريمأ ليج يذاع 

 ىلع هنءنأمث سوهيلعىلاعت 

و ةلالضل ادعب ىدهلا ىلع لانها نه نآرقلا نماروس ىنملعو مالسالا
 أرعش هلركذم ةلاوجئادعي لءلا

اميقوه سيلا عجراف هتدرأن افةغالا نمرملا ىفامح رس
 لوامنمكلموه(ناركذ ىفاو) هناقك انركذ

 حافب (نارة ىعئاو)
 دص نم عيش مدقلاوةدانق نب رع نبرصاع نع ىمهرحلا ىعفالا نب ىعفالاو هوانهاكن انا رن نعذ ءاق نركسوةزمه

لع ىلاءت هللا ىل دهّللالوسر ىلع ممعاكار ودعمول سهم
وةحيالجر نوءد رأهعمو ل وهي

وت قزح هللالوسرار لاقت هىز
 تردرد

 هروتعطساعاخ ه] نا همهص نم ىم: ثءسسمنا نامزل رباغىف كذب رار ىعفأ تعمسدقو مهفاعأ

ةةسيطصلارحاهيو ةكم ثعم هيفتك ْس
الا ةلالدلا حاضباوةلاسرلابكل طف ىذلاب

 مان نعىلتغشك

 وهاذ_هوةياهاحاىف

 نور دامتحا هاا
 لاقو قاحالاو قا.سلا

كيف ناو دوعل | لوط ىلع تاظغحلاةوهل_سو هيا ىلا عت هللا ىل_صدّللا وسر مس كود دارأام ىردأ امىملحلا
 ماريتع1 

 قاو>اشتالرازندالوأن ب ك-ىذلاوهاذه نار ىنأو هل بةيهيلعسكاةةومنلا تان نع 1 صخش مأهيخأ ىذاقلا

اباوراسماوةعيب رو رضممهو مهيب ثاريم نيلدجو) ىعثأدمسأ
- تاناف ىناهتلاىبنلاوبأت نارضمايلاقود

 هناران الاقد

ساجو هكامرب رسولعه-_!جأوار وك نبع نيب ةومغلل ىرال فاو ناندع نيدقم نيرارتإ و
 

ا ن مدري هعبتومفرعأال رمال ظفاكالاو
مك ربخأب رعلا ناك نمنهاكوهوحا رش

 هللا ل < هثع

محلا رسكب لذ-جلاقىفاسمل#لاناالا هتصقليسصغترنإ واميدق مو هيلعملاعت
 لاذلانوكسو 

دو مدتها ل-ةومالو ةمجسعلا
دنكن ءنيةحوتفمةل م-هملا

نداوأ كفو رعمةل يبق ىهوة
 همأ ه

 هنوهتلغافتوملاتارك-ىفاهجوز وه-:-رطقدي راحهتدظفدربلا هدشنمهد له كذتسمتلا

 ةبلك تدج وة تامهنا نظا ىهوتماقفهيبأ ماب همم ستركذدل اواريةترشاب وةرثالث دعب ت 0

 مدفارتكب (لفستج
 ةمدعملا لاقلانوكسو
 رسكب (ىدنكلا)امهيف

 ممهاكوهو مق فاكلا

 حتفب(ةداخ نياوإا يف
 ماللاوةم_دءملاءاخلا

 : 0-6 : : ١ لادلا عشب (ىءودلا
ةصاخ نياو) هنأ سأبهتنسوةتلمتف هعطرت نيسلا مضت ا

 كم همداصو مالوةمجعساخت( سودلا
7 | 

 بنل برش برعلا ناك ن من هاك
او ركذ وسو هيل ءىلاعتهنلا فص

 لادلا حقي سودو ةج رثهل

 لاق ىسودلا سدة نيسدارعنعف:اوملا نعالة:ىريكل |صئاص#لا ىفلاقوةفورعملمقلمهملا

ءمهّنلا ىلص ىمتلاد_تعةناهكلا كر
0 راحان دنءتنكمللاز أوسرا,ت لقف م سوهيلعىلا

 

 ىلىا تلا كاذاموانلقاريخالا ىل م ءلءلهسودرشعماب تلاعتذ امنا خفاري الا |هيلع عزلة هلخ

 امال_غت عضو ةدالولات:دامافتليةةأرملا عمل-جرلا س>ك تدجوفةماظ ىنتءثغاذا ىمنغ

 هلاننةق يذكي راصلةءبمنزاكاملافامثل وقال ناك وانيق ثكذ ماكلا نذ'كنانذأ هلغ- دعأ

فى ودثا مث انالث ىدب ىف قونجسا ىةدصت ناكىذلا ىنبذك ىردأ املاقاذهام
 وهاذاؤهنعان>:ةوانلء ف

 تيمانأو كبلات نبأ ن ءانلقف ءايدنالا ريخخح رخو ءامسلا تسرح سودرشعماب لات :رانةر جنك

 رجح لك عماوأو ق راجحأ هئالثي ىفوفذق اف كلذ يأراذائارانءرظ_ضاس ىف ف لج س أرب :ةوتفذأو

حتاانياعمدق ىت-انةأو كلذ اهلعقف طأ وىدهأىقافمهللاك مساب
 قيالوس رايك ثعبىانرع_اف جا

ظابت_هق ىلع مهفوقو مدعا حارشلان ا اعتهنمو ىسهتنا
 نافهفرعءاوةنهاكىهامئاو اركذانهاكاهو:

 ىازهرخ آوةل«هملاءارلاب وهب رعلا فاكلا مذيب( زير تنبىدعسو) ابا نهاكلاوةأرماةصاخ

 تناكمهمأت خأن افعنبناهثعتلاخ ىهودان ركذامعيحصلاو فال_ةخاانهخنذلا ىقوةمجعم
 _ .. مم هلك دا داو تسال اقل تا تالتة فس” ة0101 تا عاما

 ارو-صقملادلا حّفو

 ريغصتلاب (زيركتنب)
 ه>-فقوىازهرخآىفو
 تنب نيا دعس ة> هك

 ىحدلا لد[ وزي رك

 زرك نيذعم

 ىف



 ةروهظ» 2 نمىأ(: ةرثك د_هزبال نو)ة-<رت مف رعت وىلو الانونلامذد وهو :رامعت ىو هرب و( نأ عنا تنب ةماطأو 9

 م كرحأب لوغك 6 ءااسر ته 0 نهىا أ(هنومت نم مانصالا 4 هع لا ىلع رهطاه) عمىأ (ىكا)ءرونعوطو

 هنن مآ« لرزتم قع ءاحوب لسرم ىأ :اذهو لويتامالك ع مست ء لبقاو صمنا نزاماب « هريدع هلرتع دقو نداء نزاموه و ىتاندل نزاع

:لاقف ىرخأ مانأ دعب هت رثء من بجعل هللاو واذه تاقفو لدن 4اباهدوقو «لعشتر اريوعسل
 رهظ# رمت عمتسا نزاسأب ؛ 

 مدقو هارب ريخو بجعل هلاوا ذه تاقف نر قرح نم -ا رجح نمأم تن عرذ عرمك- |١ هنن ئئدم : رع ن* ىأ :وهوعرش ناب ريخ

 هنمتعمساماءثهللاو ارهاخ اةفدج أ همساهللا عاداو > الوش ةمابت نمل>ر رهظلاقذ ل ارواماذل ةزاحان ءىل راني اع

 مالسالاب ءاحماصعاب ماصعأ.؛ « ةلبجنيورعمصلوةكوتمل-افم) ال الا ىل حرم لسع .اعىلاعت هللا ىل هيلا تلحر وهتر هك

 1 ىألوهملا 1 م هلا ىزلا تعبث قراط ايقراطاب#ما رح ني دنه ىنب نمقراط مص لوقو « مانصالا بهذو#

 | 6 4و رهاظريغوهو ناحل خفلا فو ى « دلال دأ 0 رهط غو ةوناحل ختفلا قولا لام قاذك نلبي

 ةيقر هننب انهيحوزتو ملسو هياعملاعتهّللا ىلد ىنلا ةث :ءرد نامثعت ريخاههناهكو ملءا4ةياه ةيقرهتبامحوزتو!سو هيلع لاصتءقا لم متل هب امتع رتل ا .

 كين ما [املنسمالت نشف اكوايقدصق

 قم اىلا ىدبي ساو ددشر اب © ىلا اا ىلا لوقب انامثع هلي ىده

 ناكفللا ثا ؛ةمطاف نه قاسولم ءاالاو(نامعن هل ؛ةمطافو] زب ركحشب --

 م ءاعىلاعتهّنلا ىلصدقلا لور ثعبام اذاهياءمحتةاءاحاذا نكو ن< اند هعأتا اهل راك هيراحبلا

 رك دب عمس أملوأك لذ ناك.؛انزلام رم ى:ثعب دق لاةثلخدتالإل هل تااةفرادلا طئاح ٍلطدعتو األ
 نامعنوه 6 ةماعدمل هاحلا ؤتناكوةثب ,دملا.ل و هياعىلاعت هللا بص ىنتلا

 مسأو ءعضوم ريس !نامعنو دان 42ه ءورع م ءانعىورودار ةنب زا هعن : ءىل وه ليقودارق نبا
 امو مضمهرامتعا مدعلال نر كل دعبالىأدعي عواطمد عني ةخسن فء(ةر هك دال النمو) اضبأمدلا

 صخثتوهروهطظ ىفاههمشة بلش ةراعتسا هنا رهانتلا(مان_الا هدأ ىلع :رهظ مىلا)اربتنموأ
 نو ةال4_صوصخ هلأ الا طرتشد ىذلا ىلا بهذ م ىلع هنالع دءالاذهل :ومالاك_ ؛ملكت

 ى»د سل ومالك لان |الابدارب ناالا مانصالا وطن وأ مانصالام الكب اوصل اهةايملا الا طرت_كنال
 ب 0 ريثك هه ريسغو ق>سا نبا رك ذ ددح ةؤكراس مارش قرب متو هوتراتسا رك

 مل_سوه_ءاعىلاعتهلناىل- صلوس رلارو عاد لطدم_هرمأن !لوقءمهمانصأ فاوجأ نم نك 2

 0 ا لطدلطابلان ارا و

 لبةاىلال_ءقانزاملوة.هعمس انا رقاموب هلي رقىئاطلا نزا1 ناك مدك امةينايينمو(هتلاسر

 قامرخ آ1ىلا#لعش ةرانرح نعول دعت دين دآ «لزنم تاج« لى اذه لهحتالامعمسنت

 تناكوةري-ةكهر -ثاظذو -أول وهذ .1 ءهللا ىبص ىنلا ىلا ل -روهرسكفارا مه :مهعمسهبا نم ريا

 ىف ريلل د فرط كوكل ىبم(عمسو) مهورب نا ريغ نه ملاك لامهعمد ىلاى م نيطامشلا

 هلك سدا نحلاو نيلاوبأ ن احلا ناب امهندب فرفدتو ى_عمامهوناحلاةخضىفو , (نمنا فتاوهأ
 ميا 0 حو 8 دي يل

 )ا اع عش و ١

 ءاو * * اه نمهوفصلا ىلا صوناف

 لاووةم :امل اهلللا ىف يومن مث :مدشربود- - هيلا ضنا ايدن ثعب هللا ناداو سايل )اهوى ءزفاو ىومنمت

 اوبأهناف

 [عساحراكن كااونم ام 3 ىد_ هلا. ةكم ىلا ىوهت

 اه--أرىلاك ية ع

 2 يو

 م-مْماءاه ثراسحا

 عمسا#بايذاب بايذان#
 ثعبد#باجعلا بجعلا

 وعام بأ امك اا

 2 امسكو «باحالف هك

 ءأح ىقافطغلا ةرعئبا
 لاب مدو عطف ىح
 دلاخ عامك وم عمن اف

 قه اءاحم ح ديطب نبا

 مئادلا راو ماعلا
 نيداوسعامكوع

 متانوهو هيثر نمبراق
 ل_ةءادمهفافمقماليل
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 نبىؤأ ن-ه ى-ن ثعب

 رهشلاق مبلغ

 اهسانحأو نحال تمحع

 ماا دس سعلا ااهراشو |. دا

 ىدهلايغيتةكمىلاىوهت « اعاتةاءسدءلا هدو « اهبال-طو نحلل تدجع

 مثاهن ءةىقملا لا ضدك ابانذاك اهامده س

 وة نم مص

 امان ىلاك_هنوعب مسأو 5

 اهرا وك انسعلااهدشو 2 اج ثتدحع

 اهرافك- 1 نا اوئمومام »0 *؛اه٠ مووق !اىلا كمىلا
 نك م. 1هنمووفمع ص «+ءاف اهرا اك ”ااووذ سدل 31 ىدملا مىل ىوبت

امانماع د قداواي كل ؛امحملاوىفآ راملف ةني دا مالاسلاو :الصلا هيلع دتافمالسالا ب> ىاة ىف عقوق
 ١ رعش كلةدقل تلف كب ءاج

 ةل-.!لك هاو-ق لال تال: * بذاكبتولئد_فاميفك- :لو 5 ةعجهدعب هلل ىثرفانأ تدشن[ ىنا مث ىنمهعمساف

 مبسابسلادةعءانجولا بلعذلا ىف تطسوورازالا ىقاسن ءترمشف 8 بلاغنب ىؤا ن- ءىبسلأ :*لاأ



 انش نيس 1 ىدأ كناو * تئاغلك 4 ءنوحمام 20 » هرغ تن رالعللا نأ يك

 بياطالا نيمركالا نياايهللا ىلا

 لاقو 0

 نمو ) داودسا, تحاقأ

 عج (بصنلا حاب ءارذ

 بودنمىوعه؟ مدد

 اْممعمساموىأ ةداشأل

 هلل يدع اجلك

 ىأر ل> ءنءهنعىلاهث

 بصئاد__# ب ,ااحر

 مآ 2 .رذلااب لوس

 ل حيصن لجر حيك 0

 فاو_جأو)هللاالا هلال

 عمساموىأ(رودصلا|
 ندءرماك اهفاوحأ نم

 هري--غو نداس /| نزام

 ىبنلا مان مدجوامو)

 دي لا تال
 ةلاسرلاب هلوداهشلاو

 ناجم ا وكم

 ناثلوعقم (روبقلاو
 هريهد نملاحوأدحول

 ىا ا(امم< دقااط ف

 رجا أ ىذلا:

 ريسأ استكى وهاك ىأ

 مالساو)روطم اهريغو
 كلذ ردد ل سأنم

 قىأ(روك 1_همولعم

 رايخالا ءاملعلا سك
 رابخالا ىفة-ةثلالقنب

 ”ع(لدف) ع
 لعلديامى'(كلذ نءو)
 رهظام)ه-ةااسروهنوم

 فراو+ىأ(تا الا نم
 (هدل ومد نع )تاداعل ١

 ىلص ددالو برذىأ

 11 شا اميقناكأو د شم نس رطب كل بدن ايمان تأ

 لسو هيلعىلاعتهتلا لصين كلا كح عدلاف براقندا هس ن ءىغع لاوس 5/١

 هصخش ىربال نم عمس توصد صخمت |ةاطمىلاءااتودلاوهو فدا نممت اهع جفت اوهلاو

 كدر مل_بوهيلعىلاعتهّللا لص ينلا ثعبمدنع تناك, برعلا دنع نما, ص_خاذإو خرص نه

 ىلا,عت هللا ىل ص هلاوحأ ضعي ريك فثاو لا انا ةكالذ هيقع_< فن اوفا با 7 نع ارحالو

 | بايذاب بايذان لومي ,افتاهثراحلا نيايذ عامسك هناندب روهظوهنانآن ا اع

 :احلو#ي امتادقامطغاا ةرق' ءاعامسو# ب :بتاكال_ ةوعدب كا كاد تعزو باجعلا عمسا 5

 دعم مأ ىلع ل|سو هيل عىلاعت هللا ىلص هأوزرني رك اًهتاه شد رق عامسودو مناف لطابمذو## عطسق قدح

 ىدويو ءاش نملضا هللا ن ك]وهمازت# ولع ىلع لدتوهبريت ىطنت ةنسلأ نوك- !|لكف كادوا
 ذااهنمعمسامىأ(بصنلا ع ”ايذ ن نمو )راك اًقتاهد_حلالات دراولا نوعمس ةيقوصلاو ءاشو :

 سب بصن عج نم“ هلكت دتلاوهوكورقي نما 8 ىهو ةحيبذ عم < باب "انذلاو ميد 0

 نمه_:ءىلاعت هللا 00 ماندالا وراح ن هك ضب 0-0 00

 هللأالا هلال ل وق ان حيصق ل ->ر+ ح- .عظرأ# ميرذل ؟اي زاك 51 1 <

 ىعع ةروص عج و هفاهنوروصناو اكىتاا مانصالا نم عمسامىأ( روصلا فاو أو)ءوورامرخآ ىلا
 هللا ىلص ىذنلا ان مدجوامو) *لك لخادو هو فوج عج فاو >الاو 0 لاعتلا ىهوةروصم4- مدح

 هنانك دهع مدا ملا(مدقلا ١ ١ لاب)رومقلا ىلعو ىأ (روبتلاوةراجحما قاب م

 ْ ةيناملاامو ساد !| نيب( روهثمهرثك أام) ىلا ءتهللان ملسرم ىن هناوهمسار كذب ؛(ةلاسرلاب ءاةداهثلا وز

 ىددتال ص صقىف ني-نروملا تاق هل ةندةوناك اوصومامهوأد.- ”.مىلوالاو رمخو أى والا نمل دب

 مدقتدقوتباثىأ ردقمرم_ ل اودج ولن اثلوءفءابوصنمو فوذحم أد" ةنمرعخ ا عوقرم ىور بوكو

 امورك ه2 2 ناكوىلاعت هلوةريسفت ناو نيمأ حاصم ىنندهتراجحلا ضعي ىلع فاربع طةدج وهنا

 فديكرات 8 8 1 عءوصتب ءد راح ا 31 نما 7 قيبو:كمس هذ نم حول ناس امع نيا نع

 1 ا ير دجال لااله 0 اماعتوا ثدلا ىرب ناابحعو كحع_ض

 دارااوةعدقلا هبا لا نمءارام سدس ىأ (كلذ بد لأ نم مالساواةياقكلا هيفاعهلك كلذ رش

 خد راوكلاوريسلا قف (روك ذم موللعم هفرعاف تك امقدص ىلع لد. ام وه ةىلرعلانأداناريغب اهلا

 ىأ(تان ال 5 مرهظاس)ه* كارو ل سنو هيلعمللا ىلص ةنو :ىلع ديا م ىأ 2 :( كلذ نهو ىلل_عفذل#

 ةنمآ (همأه_ةكحامو )ىميمردصموهب -وهياعهللا ىلص هيدالو ىأ(ه ا ةادالاوأتامالعلا

 ناكولصفلا|ذهرخأ لق( تئاجعلان 0 (هرضحن هوز رك دنا نم هرهشأ ىهوسهو تن

 0 هنافوت قلعم 2 ءامه.قرك ذهناهانأب : وفرك امس <تازحعملامدقتل هلاو ل د هنالدعدت: جل 1

 رخوم هك ل - ٌةلاودمدقام لاجالاكو هو نام رب صتخال هنالو أك لذل رطانو هفةرخأتم ىهدوربسو هيلعملل

 الإ وهيا ءىلاعت هللا لص ه*أنا نم سايعنيا نع م«نونأو هاورامىلاةراثاهعمامو تئادعلاو

 هيهسق 4. ٠ دلواذافنمملاعلا رم-تت ادْكناةمآاب هلاقو رهشأ ”ىدعب اهمأنم 5 تاااهات اد تاع

 تعمسف هفرطىف رام ىفةديحوا زاودحأ لعل ءانملا دخت هوذا | ااهلك كناشرييتكااو ادع
 ى-عسهذةىدا و ةىلعع_بمدق ضيبأر ئاطح انجن 6 .ارفوااهام. ظعارتأو ةميظعةم>و

 نمناةيأور فوىفنملع نأ ن م تاقذىلوحلاوطةونو بلاغ وناذافتغتلا مدجأام لكوبعرلا

 ٍْ جاميديانأاذاو كلذك اناانيبفنيعلاروملان ءءالوهو نارعت شبام رمونو ءرفذأ ما ةيسآن ه4 ناق

 ضدبأ ةمالا ذه زيبب تلين ل رافت اهنا به ؤاحلب ةنمآىأ(همامتكعامو) ! (هوهيلعرلاعت هللإ
 ا "ال1 بتال نم اد ورع نمي اكح ادور مراح ن موز سان لكر تنشف عارلا منيع قزف جرخاذاف



 َنَع قيبلاءاهراك(ءام_لاىلا ماو هرصم | عدا ته ءْص ءاع2 ١ اعدالى؟(ه-.اراعفارإهدوخ وىأ عثرلا (ةنوكو)
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 ةضفن م ىتي رابأمويديابءاوهلا قلاحرو رساثلانمعأ نءءاذ خلوق, لئاقو ضرالاوءاملا نب ضب
 | ضرالاق راش تب أرفرصن نعد كف توواملانماجتجنحاودرعز نداهرفاتمرطلا ل
 هدم شب رةتناكو ل-وهياعىلاعت هللا لص هتعضو برغم لانا ملعو قرش راما ءتيأرف اهب راغمو

 روث ىف .::الامويدلو هنا ىلع او ةقتا رفكملا سوقنا: ىف ىزولا نب لاوو ورك ذام كلذ رغىلا تبصخاف
 | ل. ةوناهما ليةوء:ءاتاخ نيتزثل لوةؤللاوةأةعبرأ ىلعهنءىغما م .ةاوةلخاو ليغلا ماعل والا عيبر

 |نايتدالصتالوسروتس يرو لس نناوهومو كامو يهل رفع رثألا
 َآ 14 . . ١ 5 8 هي نونا 5 57 ا ف

 | هساراعفار هنوكو) حصأ لوالاواره- نرش عو ة رن 8 نبا للي قو رهشأ ةعمس نبا لل قو لج ل وهيلع

3 2 1 7 70 - 
 ه4 مد 2 هلو ةوهمح اص هصخشا وءرصد وه4ءمس ص > و بهذءدأب نم

' 
1 
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 م-ماعجاى أود مهراصد

 ملسو هيا عىلاعت هللا ىلص ءقلعت ىل ةراثا |ذهواص_خاثوأ عقار هعزانت ءاملاىلا ءاوقو ىهتنا فرطتال

 ىريصو الا لام اك.رم'لوأ ن مكلذل : هجوتو ىلعالا*اللأ
 ءامياددو_بلك ىلا ع ةراَكلدؤوم_ساراعفار ١

 ءالعلاولعلاهناث نمءع « ىعموءام!ىلاهفرطاعكار
 عمسااكةنامسااناريثمةضوءقمهءباصأودلوهناىوروبرغماو قرشملا :!ءاضارون هعمبرخ هنا وزو
 جرخىذلاروذلا ثيد_>و( هندالو د: عد« جرخىذلارونلا نء) وويبلاو دجأ اورام همأ( هتأرامعإل

 ىلصهمأ ناهللادبع ني قحسا نعوك احناو نام> نباه> هو ةعاجءاور ضرالا ع..ج هاذا هعم
 فهلا مااكىفمد#ةوماكاروصق هلءاضار ون: ىح رق ن عج رخ يدل وا 1 تلاع ىل_سو هيا عىلاعت هللا
 ه-لاو شي رقىفهركذرمتءاروذلا اذهرمأ ناك ةماشو:أ لاةرذق «اماق ظن هتدلوةتلاهاهناهمأن ع

 وة.يرعاك ساعلاراثأ

 هزعىلاعت هللا ىةرنا_>لاهودرخآىلا

 ىدتيي كرام لارواللدج نم # اهلك هيرعلا ىل_ءدءاداروت
 دةىلا هت هللالاتإك كرشلا ةملط ىحم ىذلا ١في اد هرونملاةراثاوهوملاءنهللا هر سحر بالا

 رادىهر ةوءئلاراوأ قرم هنالدص+ ماثلار وصق هلءاضاوهل .ةونمب.هباتكو ر ونهللا نم 5 ءاح

 ىكالا كر وذنب ءاضو ضر « رالاتةرشأ تدلوا1 تنأو

 همأو ى:هااريثد نيهللاد_عوأ(صاعلا ىلأن يناهثءمأ) هندالءتقوىأ(كاذذا هنأرامو) هكدم
 امعىوروةردبلاءاضةىل نو تاحوتةداوةبا-صلارباكا نماذه نا مثعو هللا دع تذب ةمطاؤ ا همسأ
 بر-ةلاووندلاىلد:!|(مودنلا ىلدت نم) هنأرامتأرو وه. عملاعت هللا لص هدلو مت ديث اهنا مبا
 جرخىذلا(روةلاروهظو) ب رقلا ىفة.ةرعهت.ة>راصولدلا نمهراع-اىلدالا قوهد بغارلا ءانأك

 ءاتبةروك ذملانام_ةءمأ ىأ( رطظنتام ىت> هتدالدد_:ع)اه رق موجتلار ونهنالم_>< وربك هسعم

 ىأ(روثلاالا) ةءاردوةءادرىلوأ لوالاو نئيدوج وملاوأ نن رخا> الن ونلانأ رسقي ناز وو ةءراضلا
 هرهاظ ىلعمودنلا ىلدتنارهاظلاو ىاونلا عيجفهراشتناو هتوف ىفةغلابموهو روالاريغأ ثىرتال
 ىلاعت هللا هر ىريصوالا لاق
 نم_ثرءاغشلا (فوعْنب نجرلادبعمأءافكلا لوقو ) لدم نمىنءذي الواهطوةاب.ادن ىنعمليقو
 نم-ثلارمساكب هنا ىتالا ناهربلا هلاوام هيل ءلوعملاو ىحندلا هل اك دمو ةدن-ثءءافوةحوت هم ةمدعم

 ءاحرالاا هثوضد تءاضاف « هيلامو>:ااردزثلدتو

 هب أمعشتي و نجرلا دبع: دلاو ني رحاهملا نمةيرهزلادبعنب فو ءتنب ىهذلا لا: اك ىهوريدقلاو

 | هاكحو فو ءنينجرلا دبع سخ | اهنا باس .ْسالا فواضيأ دءاههسا ناىل. هلا لاو ثراحا نب فوع

 (هتأرامو) السرمىرهزلا
 ىذلارونلانم)همأ ىأ

 (هيدالود_دعومم جرخ

 رودقه+هتب ور ىد

 دس+أءاو راك ىرصد

 صا رعلانعىيمااو

 هنارامو) ةاعأ ىلأو

 هندالوت ةوىأ ءكلاذذا ا / : , 3 : . : 5
 ) ا ص ثبغارلا لاق (ءامس!ا ىلا هدأ < اش) ىقويبلاءرك ذامءاملاو هعزرىأ( «تءضوامدنع

 5 نيانامسةعمأ)
 ن*) وؤئْءلاى'(صاعلا

 اهلورنئأ(موجنلاىلدت
 هند <اكربت هذماد وندو

 ىذلاىأ(رونااروهظو)

 دنع) هنعشأر هم عطس

 ( رظننام ىت-ح هيدالو

 ءام راكروالالا اور فو
 نع ىارتطلاو:ىريبلا
 (ءاقثلا لوقو )ا نعابخبا

 ادود--# هاوأ مسكي

 و-هلوالاوار و دقمو
 سوماقلا نم موهفغملا

 هولا ءاغبعلا لاو كوخ
 حرم دقوءاقُع اوهسو

 ءاه-_سأقاض أداب

 بالا لاقودناسإلا
 نيكارسكب ءافثلا
 روصقمءاغلابو ةمدعملا

 نا همي ع .٠ 3 -
 ءاق_ثلانا قوقدشلاو

 هتاقن مم لصالا قردصم

 ثنؤحال اءاع بر_ىلا

 ةم>حععىحكدلالوةاعاو
 هدد_ثءافنةحوتفم

 فيعبت هزار هاظلاف



 00 ايا دع ليت او) نسذخحلا مدا راىلءدارو اا ة حسن قوفيدتعلاب . ( ىدب لعمال !|و :الصأ اهم هلع طقمال)

 دل دينا رس ُ ندح 0 طع ىكدلاء انو حاصىأ ى ١4 1لاع ور 0 اةتعمسإ اهو و هى 1 د ناتو ود طع

 هماةاامئالمارك ذنوك ناقل مك ار نركز اننافر 5 وهظو و2: اول عل سا ذملاو قالك ىلوأع-# كان د#لا

 (برغملاو فرشملا نسب م ءاضاو) مار ع اه اًدعا ضد ىلا هحور لوصول: :عسطعدهنا ياسا و ءدروام قب قع

 ) مورلارو < ةىلاترظن ىت> ( هوةهيلارعشت ومدقت دق ثدمملا اذ_هقيةتو ما ماعلا ةرومعمن مدرو“ هر 5 اك كل

 م انعيثالاكب معأ

 هم ءاحهب ققفرعاو)

 (اهجوزو)ةيدعسلاىأ

 نءاركذو تراحم اب ىمسملا

 8 هناودعس ىقحسأ

 لوا راك مارخال)
 ردات روك وكانو
 ىاط :دقوةعضر أع هو

 ماض أةعاسرلا أ

 سيلغتلل هنالاةيدقوانه

 (امميلر ردو هتكربنم)
 ىأ( ها)ةرثكب هلورنئأ

 هلع هليا ىل.ص هلحال

 دعب هعيضرأه راولو )سو

 هينغي نءااف نك. لنا

 ردك (اهفراش نمسا )

 اهتءاننيلر و ردىأءارلا
 (اهمنغبصخو)ةنسملا
 ىو رةمحعملاءاذا رسسكي

00 0 

 طاع 00

 اهعاامعر ةعج نب هللا اع

 هَ را أ تلاق 9

 0 جي جي يل يصبو بي يس بي ل ب ب ل يحلم

 نع هب عاج ءاحاهذح وذ انةراش يلا جوز ماقو ىور ىى>هوخأ برش دعو حبت ان عيل ا

 002600 000010 0 2 2 2 1 222222225272222 2 2 رئي ل ل ل ل يي يح

 لزنةهمأ هتعضوىأ (ىد. ىلع) ! وهيل عىل اعت هللا لص نا رك لَن

 0 . 3# الا لاقل .ىلاعت هللا هجر فذصملا مالك ىف همز حلا مدقت مكهرمسا |عوطقمىأ ارورعسم

 تعم اهو ل مادنحاصاذا ى صلال هتسالا ةد ناك ناد جاضالنس ' عىأ ( لبتساو) ا ويد ىلع

 اةءمش كبر كجر.وأكب ردجر وأ( هللا كحر) وهيل ءىلاعت هللا ىلص د(لوقي اك امىأ(الث ءاو

 ةرمسقت ,موع و لوالار هاظلاو واهر اك ىورهنا لاهل: ا لاوو فاك اع 2ك رنا ءاثدهأ

 ده دىكدلا ا ا دعا ١ سوف اعىلا ءتهللا ىلص هلوأ همال_/اطملاف

 ءاق_كا الوقيان د 0 دق عاق هلال ىريدوالال وق هل

 ل_+اذلف ةلمهملاوةمجعملانسكا,ت يهُدَتلا ره ىذلا ىأس ال ءاادتعالا لاق :الروكذل ذأ لوقلاذا

 ا 27212 لافت هنا لاضامنا ثيداحالا نم“ مشق ّىحم هنان مه رصت عم ساطعلا ىلع لالوتسالا

 توصلا عقرد رح هه نان دعم هلدولو ملا لالهتساف ساطعلا ى_علالالهتساريغصلا عماحلا قو سطءعدإو

 هأو 32| ذهو نساطعلا دنعالا لاقب الىذلاد ١ وحلا ةن 1 رب س اطعل ىلع ا :هل جاد ف سأ معلا

 ىت>نرغملاوفرشملا نيبامىل ءاضاد) 0 ىذدر ىو نين در ادمغ نعل الدإ 3 هزونأ

 ءلاذذا تناك اهمالمورلاو ىرصد رو اهرلاوذ_هْنسوةافاثمالو .( مود كاروصتملا رطل

 ىعتب غم رب رع «- ثةوت عروة ملط ىد 352 نإ عدرا :هتءدضا مث ثدد-كاةمشومورلا ذم

 هللا لصهللالوسر ثعبفا ىد ىجم ملابىلءءالذلزب 0 عج ا

 باهذوكولملاًةرسأ, رس كنت نم رغرومأ قراو#ا ؤوامالسا سانلا لوأ ت نك: سو هيل ءىلاعت
 | نوتة دلو هنا مالك مدت ا ومي لانا لصون تاق, ابغا 3 ويلا

 رابت_ءالارتا وةلاندارأ هنانمهضعد باحأ ءهرث اوتنءالضؤهتك لعأال ىهذلا لاةورابخالاه.ترتاوتهنا

 م- -مممواهفعض نمءّممواهحكك ن مااا نخرمشكنب و ةاحلالاةكلذ نمةريثك ثدداحأ تءاحدو

 مالكا ان هه-ءاعاممدقتو هعب نبال دما كااذهنا عدو ناك 42 نماهآر نم

 000 0 وس عضو ةودعنلا تيؤذو أت ذا .(ةميلحب كَ رعتامو)

 اهحوز رز وةميا> نملدب ؤآناح يفطع (ه ارثاع) ىزعلادبعنيشراحلا(اهجو زو ر وهم

 ىوذعم هلو ءالا وانتهاك ةعاسضرلا د نمبالا ىل_ءىلطاولصالا ف ةءطرملاوهورثظ ةينثتوهو

 |( هتك رب ند ه) اضيأعوم_بمعثا حمنينيعو ف سدل هناف هتينثت فلاكشا ال ةفءعءاذار 1 نمدنال

 ىوهياعملاعت هيا ىلص هإدج ٍورخ دايز ىأ( هلاهثم ار هردو ٠+) أ نم هندخأ اا لسو هماعملاعت هللا ىلص

 تلاغلاوةئسملاةقاذلا فراكاواهفرآشنءارو ردو هىأ(اهفراشن ٍءاو) هتلقدسعب ,ةعاضرلا ع نمدهخالو

 زاخو هوأة يد < ةز_-سىف ص ناكمىفاهيعر ىأع اذكار (اهم_ةغسصخو) رددال اهتءلنا

 تلاوةكريااوري-#لان متليللا هنانثب امرت ةكر اممةمست ت 1_خأ دقئلارال ىفاهللاو لاقو هل اريخاذكب واش ةرتع تلاركو 5 *أ

 لع تحت ىلاد انأهذهىحاو دلوةةفراجاهب ىلع ام ىت>تةءساندالب ىلا انعجر امل سكرلاتمذأدةءارمق ىانأ ن“ اكو

 انبلاعابشح ورت مث ح رسنل ىمذغن اواهتميدجأ اًضرأ ءأامو هردعس ىب صضرأ ا:مدةئاناش اهْناهّن اونا ىمحلا ماهلناولوقافازءم

 .يؤذىلأنبا منغ عماوحرسا مهنايعرل نولوةفاعابح حورت م حرسل مهمانغا ناو نب ءلورطةبهاشاط ضمت ضرأان اواو اجا

 مس عاب ىد>اهز عشت وةك ريلا اني رب هللا ل 2 0 اهبلحتفانملاءاسش ىمتغح ورب ون" رطقامفاماعايج حور رك نو مس



 قلءاكو 2 : هد ربك قهئاببوءئاىأ( هتاشن ندح# 1 اذح ىلا ةء- ذلان هنامشة عرس ن ءهارثط ف رعتامدىأ( هناسشةعرسج)

 'ىثنضأ نةئهمأ ىلع هانم دقئارقحامال غراص ىد ه.ة:#غابام هرناوتلاةهته
 ؟ ابابا (بئاجعلا نمىرحام د ) من تلا ىت> اهباذل راسخ ةكمءاأن ونم«لءارذحمب عج رت

 هيزاعةس وم مل_وةيلءىلاعت هنا للص ةّئعصر [نملوأو ب كعلاري كلان لا ةمدعملا ءاغا رس

 وهيل ءىلاعت هللا ىل_ ىنلا ىلعتدفو ةميلحن ا مدق:دقواّمءىلاعت هللا ىذ 0
 همق فذ بصو ىلطام ءدلاو 8 ٍ ايبا أ متاربلا د .عْنبالاووهيلع سلج هل ءءادرا طب واهمرك ا

 لا وحأ اهم هل | سلا ىلإ صقم ةعاضرلان مووخال سو“ ماعىلاعت هللا ىلص هاو م ه هر>ىاطاغم

 و ىأ (هنأنن نيب فئات ُثهعرسسو هلاهموت صضرأوىلا ب اعىلاعت : هللأ ىلص هاهم أه ْذَد ءهمعدص رع

 ”تئانومخا اشو هةر دقق هرم ادا رم ,هسمانو هقلخوو

١ 

 ةءح- علام هزباوتلاةةمداحنأ “٠

 ا هندالو ءهلمل ىف ىأ أ( هدلو مهل )و (تئاحعلان م]ثدح و عفو ىأ( ىرحامو)لا رهحامالغراص ىّ>

 نونا ءاهادر ىذلاو هوالم ءادلوهنا ىلع لدباذ_هدىب :ءعامهو هدالرب ه+ فن قوءريغو ق وهمملاو اور

 0 عولطل اقو ردفلادعبا راهتدلو هناءودصصو [ميىف ىلا زمول ةنثءدح لات

 رس ثأ اعولطن ءموبلان مر مهدد و و هنماهعرقاالم :لدعب دد هحص# !كإ :نانام_سسب 'عجو

 رد نا ءلا نأ -نامثعمأن عمدا ثءدحلا اراهنهندالو نءرر قنا ىفانيالهنا ل عاحلاو

 آ اراه مود || 2س ناز ءد وفقراو و> ]4 اصءومتلان امزنافال ادلوهناىلعد_ الد نمه_:ك

 اج احترا ن .هزرر# هام, للأب م 0 -علاذ_:ءدلو اكةنااممس طقنداكتنا نءالضف

 نام ؛ ل..ةو تةا>دل] هم 3 اك ؛لوالا نه:هرصقوقو(ىرس 7 ناونا)ب ارططاو ل رد ىأ

 ا ونأوها اذهىرسكه وريم ب رعماهح" ةءفاكلا سسك هنا مدت ”ىردكو رطتهيقوات ا“

 . نب زعرش نب زب ورباوه هنأ 1 قزفلو 84- لع هللا ىل< هللا لوسر هأ بنك ىذلا ىرعسك رغوه ودان با

 ءانتلاو ةماعلا فصلا اونالاو : كلا ئءاوا'دلا لأن باو قمم ءلاءاور ثددحملاًرهتْناو رسول
 مظعلا كلما تدب ناودالا مهضعد ظظ997 ادياعواولا ديد ثني ناو ءأ لص أ ان علا ىلاعلا

 رك وتاسالا 2 هن ىف (ك نيد مد ةفرعث 0 هناقرش سلو مسحرم زوععه_-ول4

 [نناو هلاعازت رادو وةقرغ نزوننوك -مذد وأن ةمضد ةؤرش *عج ناهرعل | هلاء[كاهح دو اهنوك

 امم طق_تقوريُش و ؟تافرش هاوهقورعم هم ه ىلع ص»د نمد_دعد الصفتم طثاملا ىلع أ ىلع نهي :امىه

 تاقزعت قالطا 5 اهل :نامزىف مه دمتضقنا دمالسالاروهظدعتهدالوأ ن ,ملال ءنهددعد رشع ةعد رأ

 نملك لاهعمسا مسأو ود هنالوأ هاوس دا عجالهنالوأ هت 8 ءاضالء مق :ةرثكلاو ةلقلا ءاومسالرك ذامىلع

 ءاضوةيت>تلا» ءايلا نوكسو ةمجعملانسغلا حتفب ضغ( ةيربط ريح ض .غوالخ" الا ىنعمىف نيههلا

 دعما

 ىدعشي الو ىدم ءيةهضاغاو هللاهضاغوءاملا ضاغلاةي بهذوأ ل تاذا ض غن ضاغردص م ةمجعم

 لوالادارالاو ةءساولا ضرالا لعق وزو اعزاز ىتلاةريبكتلاةكربلا ىهوةرح رغد ةريخت و
 ناالاهء.الع ',عريس ونيس -لاحمسدغملانءب وا مسد ,هس ل-2ملاصرالان ءةقورعم ماشا هدلب هيب ؛ريطو

 اهبرش ماوأ نافجو امد جب وجاب يورخ د نعدبرب ناالا مهللا واس ةربك ضيغلابفورعملالاو ناهربلا
 هردالو دنع لص>اوث مالاك- 0 سلم كعمل اكلوق.ذ مهرخ آءىحتو

0 

 |[ ىعملصأواهدنعهنوك- | وهيلعىلاعتهللا قصار زك رات كو انزل

 دوا لب تيري معي يب تحا# 7

 انيعدا لاذلة مهدد كرملا نمر اراه
 هءدس قخوهعوقومظعام ىهو

 هللا لص هدلوهدلل)

 هاوراك( ل سوهيلعىلاعت

 ا .:دلا فأن باو ىويبلا

 موزع نءناك- !|نباو

 ن-ه)نب ها نبا
 (ىرمسك ناوباجاترا
 ادد >هنارط_طاىأ

 3 اددد_شهكر قو

 لاخرغ نمهئانب ماكحأ

 رسكسلاب ناونالاو ناش
 هلصأو ةميلئءلاةقعلا

 ناويدك لءأف ناووأ
 ردك ىرمسك نأ قبسو
 رب نواب رعم عتق هلوأ

 سرفلا ةلولم بقاو

 ملأ[ ف عربا اكل 7 52

 قافيلا 101 اح 2

 0 أ اول ١ ىثاحنل !او

 مذ (هنافرشث طوقسو)

 ءارلاو ةمحعملا نطعلا

 امتوكس ناعرهتللو
 نواذلف مدد ثرث عج

 تهدصو هلوو_جوهو

 عب رأ نما ةرثكم وم
 ققةمك4 ال ةاوةرشع
 ىلا :رثكلانعاملهدع

 لنآَر م ا هاريقد 2هلعلا

 كإم دةواذ_ها 2 ام

 ةرشءاهددعد لولم مهم

 ىلا ةعيرأ نيس عيرأف
 حمثو نام عةفالخ

 ةري ضدغو )نيملسملا
 هةشالعملا ضرالا ن مىهو نيا موف سدت لا ثدب نمب ا الا ربط

 م-هللا ىلا لاق سرافدالب ىرق نهةواس ةريس ىه ةضئاغلا نا فو رءملاواذهاهصقناهض_غوةميظءاهنا عمدرغ عمدربحملاو



 اهناكفا تريك ضي تقواهئافطنا ىأ(سرافراندو و ) لعأ ىلا هن هلو ةوأسةب ربط لدب ةحر ةخ ىفو ىنذال قا>للاو قامبسلا
 هيلع ىنلاىأ(هناو) ملعب لع بابو رمصني رصن باب نمد روهناق حتقتو ملا مغوعانلا عشقي (دمحت لماع فل اف ناكو) اهثاعتُمقط

 هتدب لهأو ىأ (هلآ بلاط ىنأ هع عم لك أاذا ناك )هناا مهنعملاءتهللا ىذر سابع نيا نع هريغود هس نيا اورام مالا و ةالصلا

 1 مهتديغفاواك اف) مهمعىأ(باغ)اذاةخبنىفو(اذاو)واولا مضد(اوورو)ءابلا يسكب ( اوعبش) ةضرتعم ةيلاحةلج (ريغصوهو)

 رع ماعطلا عت ت يلة ل عو [ءاقتك الا ىلع يتم ىوالاةةسنلا لءلو واللا 7 00 زوءابلا حقب (اوعبشت

 (امعش) حابصلا ف نول دب ىأ (نودبصب) مهعيجوأءدالوأ ةيقبى أن وكسن مضد ءنيتحتفب( بلاط ىفأدلاورئاسناكو) ءاملا

 ىل أ هن هللا ىلص حمصا وز هلو, ةلباقملاةني رقي مهناولأ هريغتم مههوجو ةرمغم 0/8 مهروءّسوريغمىأ ثعشأ عج هلوأ مذ

 ىأ (اليقص م وهيلع

 | ىأ (انيهد)نوللاىفاص
 هد رب رعاشلا نوهده»

 هناك ىأ اليحك )هجولا

 3 4 3 5 اذه نادعلا 2

 مل-ءدهنال فرصلا عذع (سرافراندو تو) هلعادال ماك :ىهوةه-ةءاباهايوأتلةيدقلا ىذك كاان لاق .دالوأو

 4 دوؤلاو اهافطاذرانلا ىلع ضاقءالا نمضاغامناك-:هل-هأو وهفو رعم ملقا سرافو ىمجعأ 3

 مماعفلأ) رانلا كلل ىأ (ا هناكو)ر رقتاك ملسوهيلعىلاعت هّنلاىلصهدلو مهل لا ذهناكوءافطنالا
 ّىناهنبالاناك | :وديسباو اكوا ئاداهدادماةرثكواملاع:ثاةدشل(دمكت

 اهئاربن ه]تددسهب ترعءُش «دمواهرصعا ناريثلا ىلا تد>س

 َ : دقو لك نمراتلاءاقط ناله 2 اظالا نم را < رخآ لاثو عا مث هتفطتخا ندملا

 ايةنومربو أمن ود عب هعاش اوىرسك ناكو لءورمعذ باب ن هدر و هنالاهحد فو ملا مضب دمتم هلوقو 1 9 | ١2١لاق 3

 اهتصقو ىرسك انؤرورانلا ةطةود ناو حان ىفلزتلذ' ةميظعة::ةاهب مهو هوك ورماعلاوك سلا 5-5 2 3

 دعس نباهاور (كربغص لفطوهو(ناك) لو هيل عهللا لص (هناو)ةروهثمريسلا ىفهروك ذم حوطس ىلع

 مل_بوهي'عىلاعن هللا ىل_ص ناكوهتدب لهأىأ(هل 1 بل اطىبأهععملك أ اذا) سابع نبا نعدريغو

 انمل اورشاذا(اوورو) ماعطلا نم(اوعيش) ةيلاحةلج(ريغصوهو) بلطملاد بءدعب هّنئاضح ىؤودنع

 اذاوإ هلل مهل ثم هنم عيشيالاعلسو هيل عىلاعت هللا ىلدهتكريبءادغهنالالوك امءلعجا ذلوءامال هودنو
 رئاسناكو) اعايجاونابو(او عيشي ل) مهمع(هتديغىف) مهدحو (اولك اف) مهعم ناك ملة مهمعى أ(باغ

 تملا عملا وهو ثعشأ عج ( اة عشا هاهم ون نماوماواذا( نوددصد )ةردلاح مش ق هان 1
 |0000 واج اسس مل نماوماداذل(نودحيص»)ةردلا حرشفءاندذوتو عينج ىنت فرعا لااا

 00 ا ((يسو هلع دنبا لك مشي و ) غيم اضم ف مومو نماوساعاذالاعطمالاةداعو هاك هنول | 20
 ةليةصلا آرملانمةراعتساو عفةرمشدا اريغتمريغنوالا قثا رىأ (اليةد)هم ون نم ماقاذ' حابصل اتقو 1 0

 21١ ىيفوكلو قرت ع هي نوتددن اوناك انءاغو كو ةدل اع نهذههجو ناك ىآ(اةلهدإ || ىاكر دافع
 ىأ( 9 ) م4 5و ار 6 هيلو ءاوناك و4-2 2 دن ددهحو ن ىأ( 6 د) ىقىرب رحا لاقو ىقابلا

 لحكم 4 نولمع:مهناةحضاولاموطالغاوة>ْضاُقلا مهءاهوأ نغو صاو ماهوأ ق صاوغلاةرد

 سو هيل عىلاعت هللا ىلص هللاةوةوسن ردع ىلع سأل ناليغةصقيلدةساوىقابلا ىنععبرعلا مالك فوهو ع-دلا ىنععرئاس
 درعخ امل بقي الن م هناقمهعيج سانا رئاسحاهعلا سبح اصلوقىلا تاغتلاالوحالصلانءالاقو ىهتن انهرئاسقرافواءدار كما

 ىووألالاووراس فرك ذيناهقحو رس مرك ذعناامهمناتو عيماب كل ذريسفت امهدحأ نيهج ونماذهو ظاغلاب هيلع ك> دقو

 ىفىوونلا مالكرخآ ىلا بةاكلا بدأ حرشلوأ ىف قءلاوهلااهيلع +-ةفاوا مبدرفني لو ىرهولا ريغاهرك ذَم_-حيض ةغل ىهو

 تاعاجم_هونإك عسياالىقابلارثادلا سوماقلا سحاص لاقو ع.يجنايرثاسلا ءري ف: ىف ىحندلا هعبتد ىلحا ماللك ىسهتناهبر ذهبت
 مالكل م: هنا والو ىهتنا ىرذ ىرثاسو ىرطع ىنطد لا ةفهسيطتب ةيراحلا اورعافاموةىلارعا فاضلة هلل معتم دقوأ

 ازاجم عينا ينم وةقيقح ىقابلا يندمرئاسلان ا يتبقحتلاو رهاظل اوهام يلع ردامتملاوهل ب يقابلا ينعم رئاسان وكي نا ىلا رعالا

 ضرتعملاو هري غو طويلا هل هناك نكسلا نياوايندلا أ باو قمبلا ثيدحلا ىور دقو اهضرع

 داعمثاع قامراغوأل» وط نامز ىف ل_ةمص ةنيااص#ن صن اهءاملل_ءلقةي اورلا ,ءل-ه ىلع مقل

 ءامااو رحال ةركر يغصت ريك نا تملعد ةوراطمالااهدعىتااة_عدانلا نورعلا نمابيئأ1ككلذد_ىد

 ةيملعلادعد اييفةدب ماتا ت سلو ثدناتلاوةيملعلل فرصلا نمة_عونم ىهول.ةأك ةهدقاز

 ئناهمأ و ىلعو رفعج و
 بلاط مأو 1 و

 ابلاطالا مهلك اوملساف
 نالاة. وار-ةاكتام

 رئاس هللاهجر ىذاقلا

 ولأ خيس.شااو عج عم
 نك حالصلا بورع

 ع.يج ىنععرئاسزوك
 دنعدودرعللذناناقو

 طاغىدودعمةغللا لهأ
 نم مههابشاو ةماعلا
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 عشب هر اذهءو حك ١ ىعاسسانملادأب ار وسوفو الكعمر ولا فالف ى دابا ىءلةئالملاةيةلاوهواز وعيمر ولا نم ذوخامهناو

 هضراعمان مع ونود هضقانملا نم حالصا |نبا !مالك ىامدا_فروظب و فاصنالانيعب رظن نافالخلا

 عا هلدالومىهد ل ةام ىبءاضنأ هتعط مو << دب رمىأ( هَ ةنطاحإ) نصح تنب

 7 ناكويلاو وات صقل :اك نا حمصي ةبوصخمى هول ال عنصريغ نءاذ لك و نيعلا لك

 ٍءّنناهمأوههج مدار لهو اموره و رست لاذذاةعيس_لاط ىنأدالوأ

 1ث 5 ه2 هجم 1 اهعاذ- هد رف ءاكتامهناؤاملال امالا اوملسأ فل

 ابوهم ءل عىل اعت هللا لص هم بلاط وبأن 51 ىذَت ال 4 9 اي ليحكلاو رعشلا ىو

 م ودم 1 اقأب ىداولكأت اللو# . ماي قأ اذا انهدالوأ ىلعهرثؤت ١ وادي د_ثامح

 مور ْن ناد د نيله - صقح ْنب ورعْنيه اع نب نصح تنب ةكرب ىه ( نميأمأتلافإل

 2 ا .. رت تناك ىلا ىأ(هتنضاح) مل وهيل اع ىلاعت هللا ىل ص هللا لو -رةالومنامعتلا

 نأ ام ءاوةيشثدد ىهوهتعضرأ اهنا ل .ةواهنض - ىفدلولا لعحت اهمال
 :-ديزاهج وزر ىذا ,

 ف ال حصلا قاع ىور ءملسوهيل عملا ىلصهي .ءأهللادمعل ةقمصو تناكوةئراح

 مناكو سود هذ ت قواها ىرغزلا نع ءملم ىف ء هءىدقاولان ءىدهذلا !ةن اك هنعىلاعت هللا ىذر نامُمَع ٍ

 ىرف : كاان ىلاءت هللاهجر ىو ولاه ><ىذزلاوهو رهشأ هج وأ ةسمخ سو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 اري 6 طءالواعوح وك ل سو هيلع هللا ىلصهحم. ًاراع) ه ةاحم .!همأ توله ئضحاماو هلاوامم*

 ف ملا هي لدحملا ىلاعت عل اع [مه.ة-ل وهمعطاهيردت ءتمدي ناك هيل فكم هللا نال (اريكالو

 راه زال دام ا نعلدعدهناو ةلعاعملان :٠ مالعق سدلو ٠ نما نمث نوم زعاف , زم

 هدهأش ماهتلاسر لئالدىأ كلذ نهو) نام تاناسوخ ويه راك هلع

 مود فيج اتلاببحوتل مارب ا 06 امج هبارع هدايا

 ةماج و بااطم

 0 يا د ع ا و اذلفهلاعج ودصار ىنعم

 هءعمسىذلا مالكا !قرس هن" اكفهعامسدربل نممالك عمساد_>أ نة 2ناوهو( عملا قارتس-ا)
 اض كلذ ل_ءقناك هناف مل سو هيا عىلاعت هللا لص ه تهز ؤثدح بهكااننيطا كا رناملعأو

 مهرب نات ناكو ةنهكلاريثك ناك نامز ىف4_سوه ل عىلاعت هللا ىل_صهللالوردلواهنكاو
 مح رأارك ك1 هرم د ىجحوت '! سدعلب 00 اعلا كلذ نمهللام_ععنم سانللا هنو ةلم تا يغملا ض عسب

 سد رقتارانملا ذو تانيا ىلع عالطالا نم نما عنموةناهكسلا تلا ءقىحاوناا عج نمسهشلاب
 قو.علاىلا اورظذأة_عينرنبةيدعم 4لاقفام' :دلابارخوهعاسلاتب رق ةاولو مو>:لابفد_هلاورثك

 تةاماهاند_جوقءاملا|:لاناوىلاعت هاوقريث: اذهىلاوالفالاوهعال ا ما.قن آءقفهءىرناكنا
 ةالصا ا هيلعىسعدلواملةتاوملا قرت_<ناك سدلبانا ىوردقو هنأ الا ايه شو ادن دشاسرح
 نمهريغ عمو "0 + نعس >> ل_سوهيلعهللا لصد دلوامل :تاومس الت نءبد>حمالسلاو

 دقفهل_ةقب هنا نسحلال لاهو هل - هقدالوهق روي هنكل وهيطخمال هنا لد ةهيىرب ىذلا ب اهشكلاو اهتمررقلا

 هيفدتشاو رث مناد موضعب «دهرتك ل -وهيلعىلاعت هللا ىلص هنمز ؤث ديل بهشلا رنا تملع

 هنومن لثالدنم(و) ثيدحلاىفدرو اك مظعدلو وأتو.باولاو طة-اباهشاوأراذاةيلهاملا ىناوناكو

 )م ا م)هتيلوغطو هنأ كن ءادتب نم هياعهتلاهقلخىأ (هيلعأثنام) وهيل ءشاىلص || '
 ة00 اا ا 733:5: 3ةة

 هك رب ىغن ؛( نع 'مآتلاف)

 اهقدعأة مث دح لو هياعىلا عن هزلأ ىلص

 اميدق تدلسأو سو هيلع

 لمس عنب نعأاهب

 دب زاهج رم ىثمحلا
 ركبوأ اهرازةراحنبأ

 ىلاعت هللا ىدر رعو

 نءزىف فاةءاواممع

 (ىبضا ملسو«ياع ملام

 الواعو_ج) هنا-ابىآ
 لاح ىأ ( اريغ_داشطع
 (ارع 1 5( اريغص هنوك

 همديعطب هنو 3 اذا

 ىث ا عع 1-3 يلا و

 اهشيدحو هع : أمه وق

 قمعن وأو دعس اءادر

 ةساراذنمو) لئالدلا]| .

 ىأءاحلارمساك (ءامسلا

 نلا غول, نماهظفح

 ى'(به-كانإاييلا

 نوكيالئلاموجرمودئ!ا

 مهدصرت ىأ(نيطا.ثلا

 ُ هروهظم_هراظثناو

 مهياعربخلو زثدمهلا
 (عمسلا قارتسا مهعنمو) |

 او اكم-منافةيلكلابىأ
 لوقلاالا نوعم_سال

 هامسل اةكئالم نم ىلا
 مهئاياوأىلاهنو-ةايق

 هنماوعنذم_هئابنأ نم

 ءامسلا اذ لاناوم_ مع ةءاكحىلاعت لاقكم- مياع سرا رثك و مهب رمالادم شا ثعب امل ملسو هيا ءىلاعت هللا لدور ونروهظب

 ىفاك ( ما :ىصالا ضعي نم هيلا لمح ه(هي هنأ :) 4 رئامءلذن هوىأز مهلا (أشنامو) تان" الابهتواديدش امرت ةيلعش يدب و

 مثصلاب تررما ملف #فعملا ل بقه.تفطقتدبلاباو ةاطاذان وكر ءااهنعسممي مص ناك نافةثراح نيد ز دن ءىويبلاثيدح



 ا ةمركأ ىذلا.همزكأىذلاو دز لاو ترا كب لورق أ ىحهتسال و 50 نى تاةقأ :ةطمغد كال يةثدب تحس

 لامعالا - نمىأ (كلذ نمهيهللاهصخامو) أهم اعمىأ (ةيلهاحجلار ومآ 557 ءأشنامو ىأ( (ةقعلاو) طف 0 سمعلاام

 ىأني_لاحاقب ( هرتسىف ىتح)ة ةئندلاتامسااوةكيدرلات امدلا نم هنفعب لد ةهظفحو ىأ ااا هيك را لاو >الا وةضرلا

 6 ؟وهو فرعتلا ورشا

 ني>ىأ(ذا) امم ءىلاعت

 | هعرمابىأ(هرازاذخأ)
 نعام طاق
 : بكذملا نيباموهو(هةناع

 هياعلمحيل) قدعلاو

 رهظ لوى (ةراجحلا

 (ىرعتو) ةرامالاهماع

 هنرو-ع ءتعشكتاوىأ

 ىأ( ضرالاىلا طقس 5

 اهلا القام
 ىتح)ءامسلا ىلاءاميه

 هدازا) نك ما (در

 (كلااسع هللا ةفدلع

 تدهن فالاق) كلاحام

 ةءاور ؤو(ىرعتلا نه
 له ىخا نءاو طا

 انرزأوانب اقر ىلع:راحا

01 
 ىممأ انا انيبق انرزتا
 ههجولخ ىاماد_هتو
 ءام_بااىلا رظني وهو
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 نات.مىفالاقو هرازا
 م :كفلاقو اذ ان رعى ذمأ

 7 _ةاحم سائلا اهم

 نهو) نوناولوة.نا
 هل ىلاع” هللا لالا كلذ

 ١ ع1 (هرقدس قم امغلاب

 تدهوطو

 0 ا اريدك شب .دح قمامىلع

 نب (المني ًاراهءاسنواهتعىلاعتهللا ى ذرةحدخنا)هبنمتنبة نفت ن ءدعس نبال ىأ

 ىويمل اورباحن عزا خيشلا(هاوراك# ملا ءانبدن هعر وهكملارن# ا ىف) هر وعلا 4 .٠

 هيلعيلاعتهللاىلص هللاقف ه.عسم#ة مدد رعةثراح نيديز نا قمبلا ىو راكاهسواهب ردها ركو
 نءةفعلاو) اهمءرز آمال وةالصلا هيلع ياام هاربا ى- ند يا

 000 ارو ملاكم باتمال لا ءالقخت.ىلا كاهقاقل نبك را وناك ىلا( ةءاهاكارومأ

 نمهنهللاه- _دخامو) سغارلا هلاقاكاهيطاعت نع هةعتلاوةوهشااةبلغَن رم عنك سقم :انةلاح هععلاو

 تاعدلا نم4“ معن ىل 0 هنأ صةةيسد اسفنوةيك زالاعاو ةيضرءاقالخا مق لءجذ(كلذ

 دحأ ىربال ىت> هندي رس ىأ اردصمةيةوقلاة أم 11 نوكسوتل هملانيسلا تشب ,(هرهس فى ١> ةيدرلا

 لعق ةياهاملا تناكو دحا دنع ىرعتسالناكفتر وعل ام ور جملا .الامإ سوهو 1 اع هززا ىل 0

 ليقاموةبالا نمولبقاملهباغوهو ىتكار و ري مرتسىت>هخسن ىفواناي>أةارعزوذوط اوناك ى>
 نمهنالاق.ناالااعرشوال عع. قب مل اهتوداموال_ةءعي.قوهفةر وعلا فثك دارملا ناك
 رباح نعناخيكااهاو رىذلا(رووثلارب * اه _-: لئاطالرتأ هوم: ىلءذلادلا هنأ .-صوصخ

 اا ممم شا رقاوتنبال ىأ(ةبعكلاءانبدنعإام-_معملاعت هللا ىذر سام عنب نع 00
 ارزتوم ناك ىتا|هتف-لمىأ ( هرازاذخأذا) ءوعمةراد لا لقني رطسو هيلعلاعت هللا ىلد ناك واهئاتمل
 لمحيل) هيذؤتالىت>ةراجحلا هيلععضي ىذلا ذك ىلعهلءجيلرازالاذخأ ىأ(هقت اميلعهلءجيل)ابب

 ىلا طقسف) هفعر ازالا عزنا لغسأ ف ثكنا ىأ ( ىرعتوةراجملا) هرازاوأ وأد ”اعىلءىأ (هسياع

 وهو (هع هالاقف) هبر وعرتسو (هيلعدرازادر ى>) ء ءامسا  صخا ثهنمءوهيلعأم ثم «(ضرالا

 حم من ىلا لاق) 0 و كدا او تاما كلل هنأو -رصا[ك سامعلا

 نق اليست ةعكلا تدني سار رق تح او داوعلا تكا كلا نع) لوهجلل» انما

 نزدر هدب اوناكس 5سامعلا لاو نس نيث ال“ هو س#ن نم الو هيلع ىلاءهلا ىلدهنلالوسر ومدرلا قوذ

 نولعدا وناكف لسو هيلع عمنا ىلص هللا لوسر عم سامعل ناك ةةراجحلا نوملةني نيل جر نيل جر

 000000 وز عرصاناذك هات اهوسدا سائلا نماونداذاف مهن اوعىلعم هرازا

 اهمتكتاناب رع ءىئمأناتءهنلاة:ىخأ نيااب كلابام هللاةفءامسلا ىلا هرصد اعفار ثيغتس لوي

 هناكورو ءلرازادنثاو ادانابيهماكلمناداو دقو نوح هنالاقيب نا ةئاةغىلاعت هلله بفعل ىد

 هاو رامهرعأل وأ قهتو.ن ىلع لداممىأ (كلذنهو) ه.ىدونام]وأوهول_ةةديد_ثةمكلهمكا

 هعمريساةماغن 0 رفس ىف مامغلاب هلىلاعت هلنالالطا) ىلاعت هللاامهجر وويبلاو ىذ مرملا

 عمماشللر اساسا ءاريختمآ راك بك رلا نمهريغ نود سمشلارح «.ةةراسىفأ لوب لعمل اعت هللا ىلص

 (ةياور ىفو) سمشلا نم هرثأتلا لح نالرقسلا صو ماشالهعمر ةاسال ةحيد مالغةرسيمءآروهع
 ىلدالةفاضال وة ؛ ةرلادنعاهعمن ك ىتلاءاسنلا ىأ( اهءاسنو) نينمؤملا مأ(ةحدخنا)دع_سنيالا

 4 00 201 ا 5 ةسالم

 00001010 1 1 او رح ولا 1 1 ل را - د و ا وا 5 دا دا وا او ال ع 1 كاوا دما لج ت77 ل را ا

 هيالظد !ناكلمو مدق) نيسحىأ اديدش لكم

 ةومنلا لقى ون ناكوةءاحصلا قارك ذدللعأالىلحتالافاهمالغىأ(: رسل) لالطالارب خىأ (كلذ) ةحدخىأ(ت ل لو

 ملعأىلاعت هللاو ىذال ثحن هذ و ىسإلا : مسالا ف رداوافالا 9



 هاور اك (اهدنعو هوءلظ:ةماهتت أر ةميلحن ائوزدقو)ةزغ نا مالوأن ءىأ(هر ,ةدقهغمب خذت اذ وىأردنا اهريخان)
 ىو( ةعاذرلا نمهرخأ نع طع عما ليلظتىأ(كلذوى ددو) سابع 1 نعم زان قو: .ءنياوذمسنأدبىدقاولا
 نأسف عصا هو |( ادهم اهب هنا وشوي لا عتب ةرسمبءرغ. وهب اعلا ل تدعم ةقوفلا هتخأن عهباور ذآ آ آثآثآآ -_ ك0 3 مل
 نأ نميجزمعنلا عتفلا ليلك ىأرهرمس غو ههكةال-مالد !ةتأ 1 هن لااتن' را 1 اهأان ]الم هنوكا ىأ

 نءاهعوج ردعن همياح

 نافم ءدتال ٌت'اك ةكف

 تافغفاذ عبانكمس هذي

 ل ع هلظلالمادك هللاغمتلع 7 القوت :اكمامعلاناوأ ماما |
 ىدح|ىهوهء.هتنب هس نءىدقاولا هاور ثن 54د هوذرخآ ىلا هلوأ 4 ماعلا ىلا( 0 رثتألا

 له ةمدق نرحل بوهسيلع لا عنها لصوت لو هما نو هرظد» 1 ءاعوةجعدخ عمن ؟قآلا اءانلأ
 ةريهللا فامون هنحتم 0 |عن هلل ىل د هنو.” ىل ,ةتام هن اك .ةةنادصا !! قرم مرك < ديل نآرتلا
 تكلا ىف نياو دعس-نباوىدناولاءادرىذلاو لوو! ءانبلاب( ىوردةو) اهنعملاعت هللا ىذ راه ةمارك ةكش الما
 ىدهع بحرص ىلا عت هللا ىلص هتءضرأ ىلا هيدعسلا سي وذ ىلأ ت ذب( د .ا-نا)ن رمأمع نأ نعد راو قرئاغ

 هياعىلاعت هللا لد دا ء)مةء(وهو) رسولا رح مهي ةنو( هلاقت ةماتتأر)إوميلع

 هرغص قد ارهناىبع «(هعا صرلان م4 نع ء) هلةمامعلا ل مل ى ا "لذ ىورو] هعضرعلا اه- 44و

 0 ا ملل مهرد> و

 هت*أتلاقئر#ااذهىف

 لرا جأدح 7 أ
 ماس كدا جي واعد ا ىدقاولاةرا ءا نالمدها كلا ئاوهمالرك ذىذلاوه لا 11 لاَ ,هاظلا وهعم ناك هنالءربك 5 اوزو

 دابا "1 0 عت هللأ ىل ده! طن تحرش ةهمأ 2 |سابعْا نع فقو ذاهماع لات 2 اغ

 تراسرأس اذاوتقو + وامام ابهوخأ لاةذ| ممل وهياعىلاعت هللا ىل_صهياءةقْقش تك رسم كارح فت ااةفاهدلو
 أدهذ ىلحتا لاو ثيدحلا 2 .ةافنا رمأ سل هنا ىلع لدي اذهوهعمتراسراساذاو تعفو ةواذا للظت ةماغت.ًارارحىننأ

 ىفام نو-كبنا< رص صعب ن ءودرم-لاح مثلى هازن+ 6 ءالك ها قامو ئه ه5 :ملانامحأو ؟اتاداذه ناك

 ىلع فهمت طاغلصالا لأ هنأ ةدرمل الو را نسال دوار رمل لذته زيتا ل !_وهياعمللا ىلد هنا نيفراعلا

 ناالا م-هللاب ناكلا ةمامخإ الملل ظان 1 طقاسهناهملع لمق هلاددعا * نمةماعل لظىف [_سوك4 لعوملاعت هللا ىبص

 نسم هاخآنا ىورب ادن ينالمث< وهياعدراووهفكلذدار آ[ناَتلق ا امىلءوهامئاواسو حنا. ةيةح نكي

 اضيأك لذ ىأرةعاضرلا اع ع ناكهناو اهنع ىغاادلا دعا ماهل ةومأ هي ع دعب ن نيرو كلذ مد ؛ لهنا

 نءو) ٍلعأىاعت هللاو سن ىف ىذلا نات امل هوو ل لش كد طال لاسر ءافئثهياعدربإ هلهّللا نممع ركتاذه اسعاو
 ةيقوقلاةانةملابه_مخأ سانا د سنا ةرعسف ىذلاو ة.ةحعأوب اى ذمهمخأن ءنا اهلا هل اماكءافشلا

 رش قب ملغ ادهو لس وه !«ىلاتهّللا ىلص هنومن ىلع ل دباس ىأ(كلذن 2 :اهاورةنا دروأ ف مد كا اذهك

 (افوحام سد عزة دباب ل دهس (ءثهبم لق ءرافسأ ضعي ف)هنلزن ل عد. ةىأ (لزنهنا]نم' دا نمءاور نماو رك ذير
 (اهفوحام بُو ثعاو) قرو أحلل يد قو عافت 30 هنوبتو هنشعن دعو هدم

 ةراقي أى بس قكربكلذ

 وم ل أ

 ىنءملاوايطر مادام" الكلا هنا او همدع :ك ىأ ةغلابلل لعوءفاوا ,تءاشنمترمضخأو هلمق ن 3 و ىأض رالا نم

 ريمك بشع هيف تدث هنا الار و ةرجشلاىأ(ى هتعمل .او]ةغلا اء ا مل اومطلاو ىلا 2 ثءلاو
 1 0 (تعاي .أو) اهقرو ةرضخر وظن مول“ ل ىهو صر اهنار مل .هعاباس " و >ام ىلءدئاع هنأ مهو م

 4 لافت 0 اذاهرنماولك ىلا-«:لاوو تجضنا ذااعانباتعشأو اع 1 ؛ واعايم ::ةرهشل ولت «لاي اه :رعوأاهرتزو

 0 كا 57 1 5 اهم 4 تاعوت ّىأ(تقرمثاف) ب غارلا هلق ةلردملا ودو عذاب عجوهو عنب وىرقوهعلي ورغأ

 امرا لردأ بعلو اهالعأ ىهو ن هغعج(اماصغأ) لظنو هيقتلامنابضقل_وهيلع ءىلاعت هلل اىلص( (هياعتادنو)

 ل ايار نو كمت 4 عر هلهعمارك ىلع ل ادنام هذ . ءوكلذثود دهام .دنعناكنمناىأ )م هآرن هرمد>«)اهعو رثو

 رعأاذا» لوب 1 5 مالك !اوع_جراذاع ءافنمهنالءريهظل دعب وأ اقلطم لظلاوهءىنلا ( هي لاو رشا ىف لم م)كلذ نم( و وز

 0 00 هد ىورىذلا(رخ”١ ال ريا ىف)اهسفنةرجشلا ىلد .هعموأ هدحو اما ىنل لي هوةغللا مك ىف لدفمهيلع
 انه انك دك كتارا ا: نم هس ويحمل كول 24 و ل او ةصصح يس د رحم كم <

 ىوريو :ايضي سمشلا فارشاك اهئاغص نعت ءاضأ ىأ ىناقلاب (تقرشاف) ( ثاعث 1)
 )م هآرنمرضحمب ما هغأ هيلع ) ثازنو تاسرتسا ىأنمءالب ىملدلا ل د[ ىفو مالالا ديدن (تادنو) تعفةراوتاعىأءاقلاب

 بهارلا ريحت نعمدقتللا ىأ(رخ”الاربلا ىفديلا) اهلظى ا( ةرجشا ءىفل«و) هاور نءردأ/ ىحندلالاو



 ىأ (ركذاموهتاطأ ىت>)
 ميكا هركذام لذ نمو

 لودالارداون ؤىذدمرملا

 سدق نب نجرلا دبع نع
 دع نءنوعطموهو

 نيهللأ د .ءنيذللملا

 ع لوو#<وهودماولا

 تاكد م)ناو 1

 سوس قهصخشلا لظأل

 ىأ(ارون ناك هنالرقالو
 هلل ظالروذلاو

 امىعم |ذهوهمرح مدعل

 نكيملاهظفاورداونلاىف

 رد ف رول
 .سْنيا نعىاحلا هلةنو

 ىأ (بابذلا ناو اضيأ
 نانمرك ذامئالذنهو

 ىلع عقب ناك )بايذلا

01 

 هاور نكىلملءال ىكدلا

 ل ىلحلالاقو ىهتنا

 ام.ةىاش هضءراضنأ

 نءةرهاقاايهيلع هتأرق
 ىلع عي مهناع همس نبا

 ىلعف دم اة

 قالك ىلو الا, ءدسج

 وللا سرحت كلذ نمو)
 ىأ(هيلا وأ ىت>هيلا

 قاكهياعز ارغلا لوز

. 8 

 ك -بنهمد

| 0 

 ىأءاللا هيلا بتمح

 همالعا ثرالملانعتلزعلا
 هاوراك (هلجأوندو هنو.
 مهريغوناحيشا|

 ا ىراخملا ١ موا

]1 
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 ةلع(ه :ظاىتح >] مدي اك تهارلا 7-1 ماش 0 .اعىل اعد هللا ىلسص هن ع

 3 سلاح | ملقءىلاقاوساك كهوف سول سو كد اعىلاعت هللا لص ءزاعؤرناكو اهلمم نهةدوصةمهاغوأ

 | ىأهع عمناكو تمدة:ىتااهتصقىفتهارلاهآرفدتال ءاوئيقبهيلعةرحشلا تلامرخ الا فئاحلا
 أىئذلاو لوهدلل 8 اان( م ا :لد الد نم(9) ني: سرع هعنياوهب كلا

 ق)ناك اذا ءاءالا مد مّثأ|هدس 4< ى 00000 مب(هنان 1 اك

 هلو ع كفتذوبا لقول اعوام هود و نم ريثلا ءوض ما بجالا ج4 لالالا هيأ ىرت امن( ردالو سمش

 اف ظالقراونالان ,ماهريغ بح كئالذقمطإ هعافشرا ونالاو (اررون ناك )و ءياعىلاعت هنناىلص (هنالا)

 لاق ام_معىلاعت هللا ىذر سامعنبا نءءافولا>اصهاوراد- هوةيقيقكار اونالا قدها هوهاك

 جارس عمالواهثو طهءوض باغالا س عمم لو لظمل_وه_ماعملاعت هللا ىل_كهللالوسرل نك

 ىهر دهمع انةءعابر وهيلعمالاك-!اواذه مدع: دقو ءوضءءودتاغالا

 اولاودةك هما رك الا لايذاد_جأ ل- طا رحام

 اولاو هاعيجول_ظدسانلاو + تبجعنموب وكم اده

 وهف تمهفن افمهوناكهيثانيالا رشد هن وكوئيدملا دولا هبات آرقلا قطندقو ةاوليقلا نماذ-هاول و
 هنومت ا ةرلد نم (و)ُى از ءالراوبال ةكك-_ثهىف ايصقتوهريغا رهظملا هس هاو هلا نا ل

 هااقاماذهد :(هنأي ”)ىلعع 2.( وماس> نم ءالروطام( ىلععقيالناكب ابذلا نا )وهيل عىلاعت هللا ىلد

 ىأ بآِبذأ هلك هنالدن 0 ١.ة+ايذهدحاوبانذلا واذهىور نم ملعبالاولاعمهمأالااضأ عرمس با

 نم يحدق دهرا *..| عموهوراذقالا عجن 1 ريتال كادر ك أامتاذهو عج ردرطاملك
 تازجعمناله.فدعالو ىنالم يكلارداقلادمعخ يشااهنفراعلا هللا لو نعول ثم لقندقو ليقرذةحدم

 ىلةيعابر فوهتمأءايلوال ةمارك نوك-تدقءايدنالا
 نال اذا ةيانذ ندنمل دا مظع ل سر مرك أ نم

 كرك سلا 4 3 ا

 هماشل د طقنلا نادو>وملانال طوقنم فرحه - مق سدا هللا ل وسرد لاةفمجعلاع اءأ ءالءضصعب فرظتو

 سو هيل عهللا ىلصهحدمىؤت لق مهن ءهتعنو همسانيصق ب انزلا

 0 مادو هللا لوسز # واعي سدأقى انذلابذدةل

 در2دقهنع طخ اةلاذإ 03 ل ع اطعنو

 ناخيشلا ءاوراكم اهتنموهرعأل وأ قاس وهيلعملاعتهّللا ىلد هنو ل-_:الدن هىأ (كلذ نهو)

 ىوأى د ه ملا)ةدامعلل ساماا نعدار غن :الاودددملا ىأ(5 ةراحلا ) هلة عيبط هلعكلاءتهللا (بيبت)

 قوم سوه- ءاعىلاعت هللا ىلص هلا ع ركن ماع ىجولا ل :ىح همثعد لبق كلذ لعق ناك هنا ىأ (هيلا

 عاطتنالاوركفتلا ىلسعةناعالاو باقل غارفاهبفا سان || - نعل ارعلا ىأءال#اهءلاسمح مث ىراخملا

 ةومنلا ل_قددعلاتاوذملا هللا قد.عتلاو هو هيق ثنحتمف 5 رحراغب ولك ناك-فسنلاتانولأم نع
 ه-ةهر 1و + وهن رم ٠ ناك هنالةرج ىلأخ ماهل نكءا ارح ص و ه1 هال م هذو تد. !ان فا طهنملزأ اذاف

 هللا م 1 , ىلبج وهامناوةرهغ غاادما#م سل هنا ىلا را ا تسلمو هلق سدق تدم !|

 3 شوه ماعم عت هللا لص( همالعا ث)هيقو هو ولا ل تمار الي ل

 همهقو ناحملاو ارا اد اا قار كت م] برق 0 د هىلاعت هللا

 ناس دعب دحأ ىل“ ةىلع مهنا نيحيحصل ا قوك ير مك حسمس# ىلاعت هلوةنم سوهياعىلا عن هزز أ ىلص

 دعو هناوديهشكءاغانأو َّط 0 سل هو تاومالاوءام م> ]ال عدولاك ن نيس

 تو ءاشام امن دلا ةرهز نمد ع :ن نيد هللا هريسخ | د- معنا هلةسبطخف هلوقوهرخآى لا ضوحلا |

 ام



 نءىعجطمو ىرح اهم ةنيدملاهظناورا# عمل قعم نع لئالدلا ىف معذونأ: اوراك( همس ىفو) نيدملا ىف ةخ# ىفو(ةنداايءربق ناو)
 هرعلم نيب ود < خ1 ىف ء( هريشموهتيب نم نا هتدب ىف نوكمءربق را هذعىلاعت هللا ىذر ر ك١ فأن ءقومسلا ىدرو ضرالا

 ىف ىتويبلاءاوراكةرخ الا اين دلا نمد ىأ(هتو هد سن عداها رميت )دراولا ثن داحالا نم هس فاس تأ بسك( ةنلا ضار نمفض هز
 ىذلاهْض رمىفهةءمفةرخ"الاوا:دلا نيد ريد ىت> تو مال لو هيل عىل اعت هللا ىل_ص ىذ !نائثدح: ناك ظفابد كاع نءلئالرلا

 ةباو رىفور ناك هنااننظ؛ اةيفرك ءاوأ ن ->و نيا صلاوءاد هشلاو ني ةيدصلا و نم.دنلا نم موياع هللا عذأ نيذلا عم لوي هيفتاه
 ماكنت ةملك رخآى هو ىلعالا قيؤرلامهللا لاو تملا فةسىلاهرمدد ص خاف فافأ مث هيلع ىدغىذقن ىلع هسأروهيتل رئااطتلاف

 كنون ت 2 ناو يفك و كيش 14 تئمنالوي ءهللاةجروماللا كورقي كبرنا هللاةليرمجناهءاور قواه

 ىلا كلذ لاقشل ترفخو سس سي
 0 يي ب بسم يي يحس
 كارب عيل طماشأام ىلا ث يزد ا مدناك يافا كاريس سوس دفا لضت سالك ملغ قيتسإ انا

 ىعئاشلاهاو راك (ةافولا |[: ا ورا للبت 7: 00 اداب وى و
 هد:سمق ىندعلاوهنذسف 1 بم لبضوم ع فاى كسووبق# ( ةيايق )رق ا( والا قتىتجت وير 3
 نه هلئالدؤ ىويبلاو هرينمو هب نب: ناف) نوقز رب مع ردنع ءايحأ م ناىلاةراشا مالسلامهرلعءايدنالا نمريثكل ناكاذكو
 ىلا وا وماعف لمعلا ناوأ ةنحا ىفة-ظور ل_هتو لةنتاهنا ىعب أ. ك(ةنجا ضاير نمةضور

 مومعو هلةكئالملاةمدخ هنمعنامالذااعمامهندب ع-ماونمينعالاةدارار هظالاةرجج ىلأن بالاقو نحل ضاير نم ةضور هبحاصل
 لافرار كاعانو ىفس اا اك هنمس رق نمو هللا ىلا قالا برقأ نه ب .رقلا راببةعابدلب وان نمددال لاقاذه ف رع نمو

 اتالو ب ميلا يريم || سايد + بسور نالفزم ل هنا قلل ا لاع 5 تاوداشي از طفيت ومئامرك ل ا
 ةيعرومالملا ا 00 زل يعرلاوايازلا قداعلا نم هفا وري ويدل 1ىأ( هنومدنع هل ارمي إما

 5 ع ب ع اسس واسس تس
 نان اكلنا كرات 0 ا يمي سا مدح اة نمتشي منو لا

 اوي ج تفرعوانراتال اة لقالا يفر ةيتلازر شد لا لرسم
 ا ب يي يدوب يوي جمس
 فك كلوب كنتم 0 ا د يسم

 امومغمىفدجأ لاول دع 5 1 | 86 0 0 0 لت ارا ةلوطااعرت تا

 (ةكئالماةالصو)ابوركم || ١ 5 ىلع هبا همركا ىلا( هيامارك نم)هندس  ىجتلاو ىداشلاءاورل وتر و
 ىل_د !ليرهج لوقو ثيد ا ءاد#او ىدانيءامسلا ن متو عامسو ةكمالا ا ءاكب عامسك هتوه
 (هقب رمثمو) كلذرغىلا كدحت ف.ك ملءاوهوك للود وماللا كورقي هللانأ مل وهياع ىلاعت هللا

 اهانعمال_صلا نالانهدسهلا ماحةا|ناك و «.لعةخ ف ىف و( هد ىلع ةك_ثالإ ةالصو) ةربغو ماع

 بكا ايرام) | دسج ىل ةلصلا نيه ىرناةةكتاوأ كلة جاتعرش يوسي امنا لتحول
 لومفملا لمص و لماقلا]| صحب تكا سي فءان ورام ىلعزهب اانولصي ةنالمو ديا نا ىلاعس ءاودلاعانيرمتسس ا

 هدا كم كلذ ناسوىأ

 ىأ( هد ىلع) ةكئالملا

 ةفيرشلاه>ور حورخدعب

 مهنورئالو كنور ثيحنم كلبة نول خدي هكالملا ناولاةل_وه.اعىلاعت هللا ىلصدهنا نمد. ئاسالاو تااورلا ضد قىأ(اهضع ىف)

 كلامانرب_ألاذاغالب أ. وملاىف حني <ءاوراك كل ذك هناك أ هياعىلص مث ما ةوريسكست ع رحاب ةزانلا الص ىلع نولصيق

 ىلاعت هللا ىلص هللا لوسر رمأملنءاكلذودحأ مهموءالىدارف لو ه.اعىلاعت هللا ىلس هللا لو سر ىلع سال | لص ل5 ظفل. مالاىف

 هل-ىق هيلعاول صم منار هظالا لوذآ ةرمدعد رم ها ءاول ص هعالا نمد او هيلع ةالصلا ىف ةمامالا ىوذيالن ا ىفم هانت و وها

 ل معز نءواد_ههمكحتايصوص*+ نمهيلعهالصلارارك.ت لعق لاردالىدارذاول صفهاكهموةلاماما ل !كلذعناكالو

 ةؤراص ةنيرةريغ نمةق.ةم ا نعل دعدتةءاعرلا|:هةالصلا. دارملا



 شيل ا ا 9
 ا نر !طنموىأ (هي هع

 لوختملا ق تول أكلم
 مو) هحور ضةلهياع
 ( هلة هريغىلع نذأت ست
 ءايقصالا وءامدتالا نمىأ

 :انلخلا ودك 6ك
 ليرعج ناىوروءاياوالاو
 هنااا الت
 نذأتسلوكيلعنذأت-#

 0 ءىل اع” هللا ىل ص زهجا1هنا هنعهللا ىذر سا عنا نعوىوراموهو 0 قرط

 مهو وان ماحو؛ احو5سأ لاعارت اح ودك" اللا داع تلد صقهسدب قرب رس ىلع عد _ضوعءات الملا

 رلدعا وهمأ مظعاكلذو كلذب ىدوأ سو وهملع ىلا عت هللا لص ناك مدحأمواونادبسا مالا

 ةالصنود ءاعدلادري ةالصاايدارلانا عز نيواهت دس ةقب !421نالة ال او ةمامالا !نو فان
 هوو هاو والا قمتم ىلاعتهّلا يدر ىعفا ثلامامالاد ءركذدحأ مه: مهنوكوئددتانملةزأ انما

 انا واقل لمه_كلاورك ذاكروهمملاةزانكا» ءاعدب ل سوءيلءىلاعتهنلا لص هل عدن ورك ذامةمكحو

 تك قمربعتك قروك ذم هلوط» 00 ذامرح ]ىلا ةمالا ت> صن وة: امالات غاب كننادهشت

 وااضعو نع هلاهحور ض قف هنمنذالاءيللط ىلإ( هيلع تول كلمناذ ساو هلو طا]وأن كرتثيدحلا

 000 1! قا لص هالات ريجنا ىور( هلءق)هربغوأ ايد (هرغ ا )ايحهكرتوأ دارأ
 ' ]1370 لاعتك دع الو كابقدح العن ذات لو كيلعنذأةنبابلاءتوملا كلمن سو و الا
 لاو 0 كا لك دن كلتا عقل كادر ”مأ مف كيطأناىفرمأ ىر نادم اب كل ١ 8 7 0 5 ندئال 3

 ىفمأهللا ناد ا,كيلع
 صرالا نه ْنطومرخآ اذ ههللالوسر ابك -م ءمال_ساالد , ري->لاةةترعأ كتوملا كلما ضب أ

 ناوءرخ [ىلا الن انىأ(النا)ى ءداش ع نما هربلو و( هوده_بىذلا] م-4ةك:الذاءادنئأ (مقكئادنو)

 200000 :ا1/ زيلع منلا يق أ( ه:ءص.مقلا او عزت ) ةيقانالو هيردصم

 مه |ا م عىلاعت هلا ئدر دعاك عجم .حضلا ىويبلاودوادىلأ ث يدح ىفا1ةراش ااهحةةزو #ونمغلا

 هلعو هل سعت مانا 0 ك هنامث نممد ردن ىردنالاولاع وهيل ءىلاد:هللاىلص هل نغاودارأا1

 هصدوو : هءاعو ول عك ةرأعو 0 وأ 2 ا لا اند مل“ ؛اواذافموذلامويشغت اوعلل او هنأت

 هد ٌارحاب هامح رك اال هاندا راد تاج د هوم نو عشا بمتل لون د مدمعلا ىوف داعم نومصي

 ك4. ءلاجامل حلال سل هلم اناا ةزاماودحإ د دعد رحت ا ناك ل-وهءاعىلاعت هللا ىلص هنأ هتداعىلع

 ا صلا ه-يلعرض اهب زعت نم ىورامو هد ءاوحس هول ؟باوثأ ثالث ىقنقك و همس ءارح ا اوهاماو

 املاق هناهذعىذرو يدا ء! ؟هللامرك ىلعت ,عىورام ىلاريشت هل الد ىف قوم 5 ا امم او

 تديلا لهأ كراع مال !!لوةدوهواص+شادربلوانوصاو همس وهيل ءىلاعت هللا صولا لوسر وت

 نمءاز ازعل ل> و زعهللاىؤنا وةمأم .ةلاموك روحو ةوناعاو توم ا ةتاذ سمن لك هن اك رب وهللاة جرو

 عفان اوهلعاواود > راف هاباو اوقثق هللام5 تثأف لك نع اكردوكلاه لك نماقل خو ةءدصم لك

 ناو ىقيماادأو راك مالسل اهيل عر غ2 هنانورباوناكف هناكربوهللا ة<ر وك طعماللاوبا ءأامرح

 ءايحالا ثيداحأ عرف ى 5| را د ريح وهىزعلانا 200

 اوءمسواو مو ءهبو 0 ف :ةمغر لك- | اكردودحأ لك نم اقاحخ هللا نا ظف

 وبألاتفاول عافهرمابو اوعيطاف هللافةبغر لك نماضوعوةءءصم لك نءءازعهللا فنا لو ا

 22 رعتلا قرضا ارك ذاماوعسلار ك ذهءاءرىؤفدجأ لو عسلاو رضا اذ_ههنعدللا ى ةررك

 نم ردا ىف كا احنا هاورلب تل ةبا ككالاهرك ذاماو ث يدا ستك ىفهدو+ج وىوون ااركنأ ||

 هللالوسر صدقا لاق# ءارعلاب أ 1 ىقايندلا فأن ياءاورو عصتالو«+ حصير ند تدك

 هش ولط ل جرم يلع لهدف نوكبي هاو هأحصأ عم تجا سوه سيل عىلاعتدقلا لص
 لك نمءاز_ءهللاف نالاف مث كد وبابلا قداضءبذ +[ ىت>ةباحصلا ى ط>ةةءادر وراز راى نيبكللا

 ا ةافءالم لاهيا 0 وأو مناف نلا لاف كلاه لك نماغاخو ,تامنز ملك نماضو ءوةس 4م

 ع رك ذرعغنم «مالا تع ةفاشلا ورك ةران اودخس ىلءن عام كات دا شو

 ىترعأ اهمفكعطأ نأ
 ٌك-سفت ضمةأن أه

 مكر تاهكرتأ ناواهتضبق
 ءوعم-سىذلامهثادنو

 ىازلا هكب(اوعزتنالر ا

 ١ ودلال ىأاباطخ واع

 نءىأ(هنع صيمقلا)

 كد( هل-سغدنعإ هندي

 كللذو4->9 وأنغلا

 هدر ىردناماولاةنيح
 اهب هل-_ىغن مأهبايث نم
 ابقمونلا م-بميلع ىلاف

 قدتقةزالا ل ظوبنأ
 الثاو أوعم_بمث هردص

 هوأ_غوهنمىردنال
 هيلعو هول سعف هرايث هياع و

 ءامملا نوصي صيوق
 دوادونأ اور و4-ةوق

 ةيددسأو هد عك 00 و
 ىلأ هحوشْن ع هأو راع هل

 قى رط 222

 هل-غىفاوذ+ألاوّةدررم
 !ل_ادنمدانءمهاذاف

 هصدمق هنعا 2 راحل

 رضا رضا ةيزعت نمىو رامو)



 2 مكياعمال_ !الوق ةضحلل نورالال: اهاوءمسذا( هن نوم عه ل هأةكثالااو

 0 نمضرالا<-> م ىلع قميالهنا ثددحم حي تربغهناهريغو وك احنا لاتامناءىبتارضلا |
 -:أهنىعل هرب-غورضخلا لم ثخدحأ لرامز اود و نم هنس م سا 1 1

 ثند 2افااخحمل هن هنومردل ةولو ع طودة-ل اا :هللاهرر ,<> ْن اهنع ل -وهدوحو

 7 نلاناالا ر خا هعامتجان مني كلاصلا ضود ن :رعل قيام عص نا<ءوع نم ص هنالر وك دال
 اوةاادقم 47 :ءملع ءلاومال_لاوءالصلا هيلع ىءومسحأ اصدنا ىذةةاديفكا) ا
 يرحل وانو 0 ور ؛ نوت , رولا ومار نممج مناو: :ءدوحوْن و“ مي هم* :وصل6هدوح وى

 | ك ءااطداىف ف:_-_صىتحنامزلا 1 ْ,

 0 ىنوه ل مهيغاوفلتخاء ماشملا ءانامركتنالانكسلو غلا لاح مش طال لاس عءامسال# |
 رمام:هيا'ناطةالاوعايلو مالا عمد > ملعدو رك ىلع: هللا لاط أ[ ىلا هت هتنأ 2 [نملاصدنءوأ تاهو

 لها ايان رو با !ىلع ىطعر ,ا( 58 افلو ء) هلو 90 مهنأى د 1

 ىلإ - من *ه / ه

 2'ىفو وه عمت م

 ربح اصك هام معاش 117 نك رو دد نهم -ممدو >>

 دودح د فداك سدلهنا

 امىلا) 7 نال لا نءزولانت ءاع4وك قوه هاكام ال _كلاوت الصل 5 ع ىءوهس

 لصفلال له [نم 3 داك وتعز هل : مسد هءاعىل لامع هللأ ىل كي ( هن اومح| 5 ,4ط

 وعما -ءامع ؟اتوىلا

 هموم 7 !اورم- صالداشر

 نم ريدك را . يس ف هرخ 1ىلاىلا ع: هلل 0 اا هلوق

 أمه ترهظم >م-م.ةرثأ لو هيلع هللا لص هت فر ثنا مبءاءاهر روم دارماورك ذام سدخ
 ّقز كالذ ل ؛ءنء ىأ( دك رب وعةءارك نم) لمودا غو اعد هللا ىل ١ ضدك رعب« 0 2 ر ومأ

 ه:ء هللا ىءر س ا.ه علا( ةمعز) هذع هللا ءذر باخ نب 1 ع.أ اقة-اك)هنوءدعو 1 ىأ

 موه د ا هللا لص ه عرب عه ىرا 5 لاءاوز 0 الا« اعدوؤءءدقن ىأ بلطالاد مع غ نأ

 هن هنالءربغمات !-ا ا ناذيرئاسلا

 ماوعلاوةريغملا ههاتاول جحر مدقلاوءزجتوةبنكلاد- .ءو رزلاو ل 21 4و

0 

 ه.حرص دقو سامءلاربغ م مهل دو هيأ ءىلاعت هللأ ل صهد عد ٌس

 انعدم همساوق اد. .ءااوىز تاك .ءهميأو تو ل 1 ري مص تأه م د مهربك 1 دافور اندرات رد

 ع
 مهدوقادحاو ل ا>> نادال را نا 00 زج ريبغم حمل بلل ورش عدن ال مهك لقوم

 5 يصعد وهعمسمهلع مهضمت هر عدجأ مه دعو ةبعك ا١ادءع مم اوعلام يضعن ذ الا اورق 2.

 ى-سأط دق مةواذا< ءىلاعت ! هللأ ىد هر رع نمزق ناك هناهيلارا تاام1- صاحو ٠ 7< : طاقسال |

 تعا لإ | :ريثع عبس نةدامرلا ماعم فالخ ف ليد 2 ا هر سانعلاب 1

 معاذ_هرعلاقفءاد :الاةيصعباوة_ةااذه لثم مه لصحاذا١ وناكل .ئارسا ىبنانمتمؤللا ريمان

 برق“ نانامهألا ل او سابعلا هعموربم ا دعص مش مشاه دوه يبا ودع لو هيلعىلاعتهليا ىلضيلا
 ركب راورفغت -سألاعو نأ هلا ىلع لبقأ مث نيعف كسه نمر عمم لاند : آه حاس :مدكنلا

 هاغيعو ه-ةعىلاعت هللا ىذر سامعلام مث | راج ذ ١ وةىلا ار املا ءاععأ

 لصالا هيددش اناني ءمنم»اللالزنأ مثياحسلا رش ناهمأم ءلدنعو اسس كد ءنامهللالاةةناحضن#

 قررت ل ا الي لزغتلكننامهالا عرضلاهرداو عرفلاهءىل_هو
 انةسا مهلا: ءاعناوانمئاجي نمقطنالنم .ةنانيلهأوانفنأىف ان فقوشيغلامهللا ةلل
 كيلاموالاكيلاالا غرثالو كرمغر ءدنالو كاباالاو جرثالانامهللااماع اح_اقيط اه اناعد او أايقسس
 ىل. ال ىعارلا تن أمهللا ف يعض لك فءعضو فئاخ لك فو+خوراع لك ىر ,ءو حئاج لك ع وجوك ا

 ريتك لدربا رافغن اكوا

 رسلا لعن تنأو ىوك كات عفتراوريبكللا قروريغصلا عرض ةفةعيطمرا ديريسللاع 57 دب الودل اضلا
 جعل ساس ال17”ةلاةستال ةقذعب 31 50 رت

 ّ ل ”اكريو هنا < ه#جحرو وتد ل١ لهأ

 كلاه لك نم افاخ هلباؤ

 ةدص# «لك ن-هءازعو

 هلام ت راف لك نماكرد د

 نانا الواوا
 تاوتلا وهلال
 لئالدىف ىتيبلاءاور
 لاق دلال: هولا

 هنز- _ٍ : ثيدحىالا

 ىفاككلا هاوررتضألا | <

 نب رفعح تدج وم

 نعد 1 هدو

 نب ىلد
 7 يا

 هلل >

1 

 ىلا عت هّلاىل دىذلا ضرع

 ىفو ثيد-لال-وهياع

 نوردتأ ىل_علاوءرخآ

 اذهورمغ# !اًذهاذه نم

 ىفاثلاهاو ردؤو ل سرع

 دانسامالا فاض

 لس امال رقت
 الئافاوعم_سليرضلا
 تام أهركذاءاولو#:
 ةوىوونلاهاهيئاشلا

 ضء.لاقو ب ذهملاحرمش

 ماك اهحرخأ خيام
 بادو نم هلزدتسملاف

 نكل رضا اذهىلعو
 نس دامع مذاتح ناك

 ف.عضوهود مدل ادع

 ىفاشلا ه د>رخأدتو

 ادهنمنو ردنألاةؤ

 ئواحطلاءاور رض اذه

 ن:لاقهنعىفزملانع
 ر-هطظامىلا)ةروهشملا

 يك سابعلا يأ( هم»» رعاة سكسأك ) هناسكدعب ى أ(هنوهز هنايحىف)ةرث ا ولاىأ( هتاكربو)ةرهاطلا ىأ( هت اهأر كن ,هر اع لع



 ءارمتو) ىراخبل'هاور

 ىضر مهدالوأ ىحلاصو
 نيعجأ مم ءىلاعت هللا

 * (لدق) 5

 لضفااونأ ىذاقلالاق)
 ىأ (انيتأد_ةهللادجر

 (بابلااذ_هيىئ)اندروأ
 باونأ نع دارلاىأ

 (تاكتىلع) تاتكلا
 اطل حد مدد

 هنارجعم نم فئارشو

 ةنافو ني أو
 ىكدلا لاؤو تكن
 نءلجو) هل فام لاح
 ( ةعنقم هنو -.:تامالع
 3 مذوهو لجتعت

 نو ردك و فاقنوكسو

 ىكدلا لاةونيع حدو

 ىذن ىأىل-+ نم لاح

 ى) اتةيةحفرعنم
 (اهنم) مدقمربخ(دحاو

 لاو تكلا“ نك

 مذ :(ةياغلاو ةيافكلا)

 ءاقمك الا ىأ نوكف

 ءاناعالا داب ؤءانتغالاو

 ىأ (ريثكلاانكرتو)

 ارك ذامىو-) ءامثالا نم

 ل#لاو تكلا نمىأ

 هنواو

 ءاطل 326 ل
1 0 

 (ضر-غلاني-ءىلع)

 صثو) دارا سق:ىأ

 ةديزىأ (د_صقلملا
 متاخال صقلاودو هللا
 كيل و ءاقلا عتق

 ىوونلا طدجوداصل ارمسكي ىلا لاقرمسك_ةودا صلا عقب دصةماوهددثمداصلاو

 ريس

 00 نمانرع

 نيدب.اعل نب زو نين سلاك ( هلي رذد) نب رد عاام |

 ور ءاك || موعلاالا هللا حور نم س دب ال هان اوك. اهمءاو طخ :نال ل مقام ُع ومها أو

 تءرأو تردّ ترشثت ناو تموت الن م 16 رثن هرب س اذالاَ عج داكار يي اعد سا

 سا .علابن و> سهم سا || قىقطورز ” انااو صاقوادكااوقل ءىداو>ربا ف نرقلاهاوقأ اك اهم ع

 هللا ار نار كالو كال وذ نيمر# اى ةأم اكله نا وهب و 5

 سايعل اًةرغ مامغا| قس 2 اذيدج ع داك دو مال لاس

 سابلادءد ءاح رالاهريضدع 0 تدءصاقدال ءااهنهلالا أ

 هداسلا نم (ملسوه- ءاعىلا هدا اه هرب ) سام ١ نمريثك ىأ(دحاوريغ ءلريتو و)رخأت اد 1

 ىدوهوسلا ديسلاود رقأدةواها اذه نسل وربك تاءاك> كلذ ذى محو مهب ىلاعت هللا | ع :فارعث هالا

 ةانارد سن فالك ؛هيعسلاعت هللا ر 01

 اذهىق)انعجو 3 ا نادقل_ظقلاو 1 ىكاقلالاق) ب املا ادرك هّوكل زؤهمق «(لصفإل#

 نا ةنانالا لكم 00 اءالدوا_بوي اعىلا هاهنا ىلص هتازد >> وم كهدع روك ذملاع -دارلا(ب املا

 رق هلال [ةحشاار كاز :حعم نمت: ىلع) لاقاذلو ىلهد ىد عم كلا طلو زم

 ىتح هاتان ناهعجو ئثد_خ ديرب نم «مزاول ن مهنال ةملصالا < كعموأد- تعم ع «انم مرك ذاعد

 ا 0 بقدلارعالا ى هوَةدك-ت :ع جت كدلاوهمعوت- تاوهاقو“ هكااكأ 0 د ا

 ةثاثلاباع قطن ن موك قود ها تع !اورم اك ءو دو سدض#ب ضرالاّسك 8 نمههنرأق رك لص

 ىل_-عهنومت تامالع نمل !.لا)رع الا ىهو هل ج عج « (لجورانه ناعربلاهركذا ل هجوالع 0

 ةمحعملا نمدغلاب ةرنغمةخ- :قوةعاذ هلانم هز اهم_ماهريغن ع4 ةاكىأ (ةعنقمل توهم اعىلاعت هللا

 (ةباقكلااممدحا اوى لالا ىلعهيصنزو ول حةقصرورخ وهوا هر نءاه ىذ س ىأنوذااو

 قنوكس !|و مه اي(ةينغلاو ( لف كاوا سوك موعدا اعراصت ةالا ٌقىانآرق اكمر غن 2

 ىلاةراثا(انرك ذام ىو ا كلا اذك رث ويوفق ةلالدء ماع لدي هنالءرمغ نعءا نم سال ىأ هيئات
 ىلع) ل وط ع-ءاطأ اريد ك.(لاو طل|ثيداحالان مانريص2ةاو) هكرتاةيسنلابل- اةهركذامنا

 د_صقدام ضرغل اوأ 4م لعاس نك نوفق الهنمدأر 1 وهوهتمرات للاىدلا نبيع( ضرغلانبع

 ثاثمصَعلاَو دوصقملارمالا ىأ (دصمتالا ص وزر 7 ايو هر [فدغأ ١ ءعملصأو هندث اق وهنم

 رعاشلا لات هلصأنمىأهصفن 3 مرمالاب ىف آلاق : لصالاى :هوعاعلا

 هصق نمرءالا,ككي نانو 0 نورعلا هيردزثءرمابر و

 هللادجر هنامث نبا فرظ:وءافو* در 0 ,ثددحلا لة:لاقي و رهاو 4 نمه.نيزبام منا ا صفو 8

 هصحأ ل ىذلامثللاةرثكن م 0 اقرزأا صعق 0 كرا هلوةىىلا ءل

 هصقي ثي دحملا لقذ عاخن "م # هلامؤ ةبيقرلا لعام هالول

 هري-غوديسلان باك تاقثلا له: ل م كو اا تنوعت اعلاىوحلا لوقو

 ىميمردصمو عفر [مدوصقملاهيدأر ا ومهضعباهحةؤوسايةلاوهوداصلا ماكي دصقملاو لع مهم اذ

 00و ار سو و اع 1 1

 تاءعد وسيطلاوءاسنلاثالأ م امندن 1 : ترا ةدارزك هيذةد 100 هد 1

 2 هنو ار ناكاذاة>- صلاىقانءالوهو راك هزي عه غمتو ه كرو ءاادرفت ىتاةالصلا ىف ىوعور#

 (حصام ىلء) ةريمكس !!ثدداحالاى[ف وصوإل ةف_صلاةد هاضانمريثك ةفاضاوافيعض نوكيدقو |
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 هدن-سىأ (حصام ىلع) اهباتاوردرفناام ىأ (اهيرغو)ا هتوهريد_ه:ىف ل لا دعدأد ةوانردتقاوىأ 6 ,داحالار هك نءو)



 ثيحتن:للا اظاقحوةمالاداة:نمىأ(ةمئالاريهاش ءهرك ذاممدس رغزم) القي شى (اريسالا) لها دنعهلقن ىأ( ربتشاو)
 [ ال الط اهرثك أىأ(اه روهجىفدانسالاانفدحو)ءبارغلاريح نع رخمنا
 1 رت 2 ا ل ا ا 6 11001 1 ا سس سس سس سم

 رسدتامرب_بلاو رهتشي وحصن 0ناوهدر وناليلةىأ(اريسالا) نيئدغا نبي( رهتشاو)«ةءاورو هلقن
 ىلعرص ةااماوثيدحماس رغىأ(هي رغنم) هتلوهسل لياقلا ىنععهاامعتسا اثولهسوا

 ىقمداربا نعرد_ةعام ابااغ ىذالةداعالةةرااتازدعملان الن لل لماشلا ع.يحصلاروهكملا ١

 مهريغلءربمل ناو مهلضفومهملعةرهشل مهل: ىلع د ماعب مهنال( ةعالا ريشا ثمدرك ذام) هلوقب هلاّثك ْ

 هنوكلا هل« وأ ءركذءازغمهريغ رك ذ لي زمتلاما ركذل ادع كرما اوهو ف ذاب رمعو انك رثىأ ( انف ذحو)
 انت شاع مب دعنلاهيدازأ (دانسالا) كلرتلا نمص_+خأف 24 اور وك ذملاءارْمع ورد نا<ة>وامهم أ

 ثيدحلادرويدقٍءاهرثك أو ثداحالا مظع:ىأ ( اهروهجىف) بق لا انعم وهوأ ث يد لا ءأو رمهو

 هيقروك دما( بابلا اذه مس و) هلجال لوعقمو هد ل وطتلامد-_عو( راصتخالال امباط) ادع

 نواكي نأءري-خو ةدئازلاءاماان رورعأدةبموهودب اكو أ اك ىنععنوكسف حافي س حو تازحعملا

 نا:ليلعت ىنههللاوهوهئاصقة-اوهرك ذنعهيقدروامرثكب مل-علاو هخرش هفكىأق 'الا

 وهو صاخ:لا ىدقتلانال انهبسا:مري_غوهو فاقلا ل درءاغي مهضعب هطمضو هن, انو ءاصقأ خاب و

 انودم الة _مااتك ىأ(اناون :نوكينأ) وال فاكست هناظمنم ص اخو عت بهريسفتودارمربغ ْ

 تادامم ىلعل.ةثاهذولادلا سكب برعم هناونا وبدلا ىلع ماللكلا مد_ه:وهريغ ىف امل ( اعماحإ)
 هللا صانيدن تازجعمو):دود_عمىن«؟نيعلارسك, دعو ةددعتمدلجت نا هناش نم بتكى أ (ةدعأ

 اهعيجوأ اهتيةينمىأمال_باوةالصلامبيلع (ل_سرلاتازجعمرثاس ن هرهاظأ ملسو هيلع لاعت

 تاداحم ىفاسملتلالاق# (هيمنن)#:ةرهشلا مزاد ةرثكلان الار هشو( اهترثكامهدحأنيهجوب)

 ىفاك داجهيلعامداللا نال هج والوةدلومةموقث ةرابع ىهوةري_ةكلا تتكلا| ىهوةداجم عج
 برعلاداجحم ضي ة:نامزلا نمرع_غاميةلازيال اغا ىرعملاءال_لا ىنالدا غلاة لارىفو سوماقلا
 حا رلالاو نامي وماشنم

 لبالا ص *نع ف ثك,دلحم « لهتعملال ساك تنأله
 قدرت لاهناوةمخضلا تتكلاباهصيصةدارأ نافةغللا ف ماما نمههك يهانو كلذ تدثأدقف ىسهتنا

 ىف ني رخاتملا ضءب فرظتوربدص لا ىنعتنوكيدلجتلاو عامسلا ىلع فةوتيالزاجو هفبرعلا مالك
 دلخءهرهدؤدحأامو « هداجرهدلاق اخأاناتكت كلم هلوق

 دادت و ىسأك إ الن ولوقي 5 هدلجةعد_قلا ىك تنياعاذا

 وأا هب واسماهع ون نمىأ ( اهلثم ل_وه.لعىلاعت هللا ىل-د اند: دنعوال ةزجعم ى:تون م هناو)

 غلب أهنانماظعلا نار قلاك لاق ن ههمهو امك غال !نمسدل غاب أ( امم غلب اوهاموأ ) زاعالا ف هيراقم

 ه5 اغاهاوصءئثلاغ ءا_؛نالزآرقلاباد_.ةمسدل وىوقأ و مظءأانهاها:ءمنانتدتوأةزحعم

 ىنلافاي_.ىفانهةزجعملاو ىنعملا اذهب هنولوةياماريثكو ساقلا ىفالخ ىلعةغلاملا نموهوأءاهتنمو
 نأ نش ناك هنا ه-لعدرتالكر وهظااوةرهثلاهناثنهماظءاذاةداعلل قرا اوةرثكلا ديف: ورعتق

 ثيدحاءاماعهمن ىأ(كلذىلعسانلاهمندقو) هاعداىذلار وهظااهركذامم مزاءالهناورهظأل وق

 لع فوةولاو«ةفرءمتدرأىأ ( هندرأن اف) ىنةقملا باتك ىنرمنملا نياك مسمك ىفءولصخو راث ”الاو
 مضل ا ا>لاالااسس 776 ل ١-0

 راثكالا نءاردح ىأ( راصدخالال

 بسحو) راظنلللمملا

 :ياءابعلا داي فورلبلا

 تازجءمللاىف عوضوملا
 فاووءاش ( ىدشنوأ)

 داص# نب ةمومضم

 ولىأةرودكمةدد-ثم

 هطءسّصضو ىدقء#سأ

 عينتواىأ ءافلابىحتدلا
 ىلع اعن_دموأاريفد

 اطيح ىأ(اعماح) هدهح

 ىل_علمت_ثراب ٍءاحو

 رخكب (ةدعتادا>م

 لاقود رمثك؟ ىأديدشتف

 ادد عنسسع ِه ىحدلا

 اناودنوك.نأ هريصخ

 ىأف ودولاب او>و
 تاز >ءمو) نكمال

 ىلاعت هلا لص (انيدن
 ىأ(رهظأ) ا_سوهماع

 رئاسن) رهجأو رثكأ

 (لل لا تازجعم
 تازض ح«منمر_هظالا

 (نيهج وب) ل -رلارئاس
 ةيمكلا ىلا اريظنئأ
 هنيلاربش كة يقيكلاو
 (امترثكامهدحأ) هلوق
 ةرثكلاذااهترهش عمىأ

 مهناوإ)ةرهشلا مزاتسنال
 دنعوالا ةزدعم ىنتوأا

 اهيدشىأ (اهلئثمانيدن

 اهلع,سدلاذهفىحدلاه.لثءئكدي ها نآرقلاةزجعمامأو امهوةفوءارسالاورمقلا قاقثناك ةلالد ىأ ( ام« غاب أوهاموأ ) اهريلظنو
 ل مشدقف هديب مدآ قاخىلاع' هنأ اهنمءاصقتسالا هج وىلع ىنعملا|ذ هىلعىأ (كلذىلءسانلاهبندقو)

5 
 عقرهناوهسفتياةيدت ردص

 تدرأناذ)ا مما: ىقأي -واهضعب ىبسدةواهنايب لوط, ام كلذري واي: دلاون د جارعملا ىفهءفردقفايل انكم سيردا



 ةدحاو نيبلب او ىأ(ءايدثألا نم مذقت ن محا رج مو) 1 ءوهيلع ملانعث هللا ]صا ةيدئثازجع هن هىأ(باباا ارهلوددلماثق

 هترثكر هاظ ىأ (نآرقلأ اذ هف:ريثك ) هنازحعم ىأ (امنوكام أ وىل ات هّلاءاشن ا ) ىنعملا ىأ ( كلذ ىلع فت ) ءابنالا نها ساني أم عم
 و 1 نيةةح لا :ءأ صعب د_:عهيفزاجءالا عقياملقأو) زجعمهئزح و هلكرامتعابد_عيجنا لاكاوىأ( زجعمهلكو)

 هزاحعا أولاو ثي> ْسَع5َ دما

 ىلاعت هاول(اهردقدنآ

 ىو 2*منمةروباوناق
 اهرد_ق ةرو_بلاكح

 (مهطعب بهذ واهل قأال

 ىلا)ةةرصلاب لا نمكأ
 : نمىأ (هنمةيآ لك نا
 (تن 2 زذارقلا

 وأ ةليوط تد-جوىأ
 ناريخ(ةز>عم)ةريصق

 ىلع ىأ(نورخآدازو)
 يلج لكنا) ركذام

 نم ىأ(ه :ههنءض:م

 لد قون ارقلا
 ا ا

 نمتناكناو ةزجعم)

 «دنووو ني ليوا دفلك
 ىلاعت هاو قر هاظ

 نا هلثم ثيدحاوتاماف

 لعأو نيةداصاوناك

 رشعي ناكالو أ زاجءالا
 ثردح مةروس روس
 2 ردتلا روا_سأوهاك

 ىقترتداا هد> وىل-ه

 تباثااىأ (ى-#او)

 هانرك ذام) روهادنع

 ارنا كاتس هلو كالو

 ىأ( و-4') هل-هم نه

 لدكأ زهد وشوك نانقا

 تالاعىأ (م_هادحتام

 رابتعارظأ ىأ( رظن نم)هبوةيوهدب عي ىأ (اذهرصتيام عمدب) مهتضراعم

 وأ)اهوفةروسرصق[ىأ ( رثوكلا كانيطءأان'ةروس) ةغالبلاوةحاصغلاب مده

 نهمد-ه: نمتازجعمو) هيناعمربدتو ىلءأةةهيفراظناادعأ ىأ(بابلا اذهلو هةلمأتف) هوخبأم

 فوقولاو ( ىلاءتهلباءاشن ا كلذ ىلع) رمالاباوج ىف مو زحم (ىن قت ) مال_تلاوةالصلا مهماع(ءايدنالا

 هفرشار ومأ ا:هرك ذحارشلا ضءدنا مر وهثمزاجموهوةفرعملا ن عدباو زو مايةلا لصالا ىف
 اذ_يفةريثك اهنوك امأو)اهرك ذيلوطزلواهانك رتتازجعملاباملس ا مالءا.دنالا نممري غلا هللا
 ع.يجو فوزعمدوج ومزآرقلا اذهذريدقةلافواولاب زجعمهلكو خلا صعد ىفو ( زجعمهلكنآ ارغلا
 زاعالا عقياملقأو) لاقفزا> ءالاه.عقي ىذلارادةملانامب ىف ع رش مث ةرثك ه,ك هان ةزجعمعلا رحأ

 (اهردةبدآوأ) نآرقلا ىفةر وسرصقأى هو( رثوكللا ل نيطعأاناةروسنيققحلا ةعأ ضعي دن ءهرق
 بهذو) رحلاءاببةروس ةخسنىفولقأربخعوفرمةروسوتاءاك-لاو فو را ىفاما ذب واسم ىأ
 ةخ_فنقو(مه ضعدداز وةز>ءم)المأةروسرادةعدلب وط( تناك فيك هنمدنآ لك نا ىلاموذف د

 نءتناكناوةزجعم) ةمانةديغم ىأ (هنمةمظتنمةلج لكن ا) ىلارادقلا اًذهنعىترتىأ نورخآ
 ناتماهد-ك رد_ةماهيةنوكي تاقةءاك ىهوةمظةنمةلجن وكت فيك تاق ناف(نيثملك :ءافملك
 زجعملا نا نم(الوأ ءانرك ذام ق#او) ليقكةف مدل ايهزاجعا نا ىلع اينما ذه سدا ولاحق اهودو
 رممضلاو زاجعالا ىف( هلثهنم) تناكهر وسىأ(ةروسا ونة ىلاعت هلوتل)اهرادقهوأةر وسرمدقأ
 هيفةروكارادةملخدو روهثم مالكه يفو فاشكلا ىفاك ل_سوهياعملاعت هللا ىلص ىننالوأ نار قال
 (مهاد_كامللأ) ركذامىأ( وهف) ءاعدم ىلع ليادال ضر عملا هيق سدا هنا مهو. الف صل :ةأالدب
 روك ذل الوةلا(اذهرصنيام عم)هةضراعم مهم مبلطىأ (هن) لس وهياعملاعت هللا لك لوسرلاوأ هللا
 ةلدالاب ملا نادب (هظسلوطب ىرةو) ردتو ركفىأ ( رظننم) هديب وهن وةيىأالوأ
 ىتلاةئاطللا اوةلازحملا نمهسيلع ىوتحاامو ماعم لك ةاعارمنمه.ءامرظنوهربدت نإ -ءاقلا نيهارعأاو

 اوناقلاقف ر وسرشع مهادحت م هللادنع نم راتكباونأف لاقفهتامكالوأ مهاد دة:لوقعلا ري

 مالاكلا نال صاخلاو ىياكتا نانعءارادعب مهزج ءلح فر وسو ها دحت مم لممر وسرشع
 هزحعمرادةمىفاوعلتخا حيحصلا ىلع الذ هيقر ودسال هناف ىقتلا الو ىدحتلا عقو ىذلا ىظفللا

 ةروسب قلعتي ىذاقلالاووني-:روك ذملا نمي الابدر و نآرقلا عمم ناىلاةلْرَم عملا ضعب بهل#
 نملقأ نعزجعلا ىلع ليلدمقيملواولاةاهرادقع وأاهبعضو مف لاقوهن" الار هاظا ةريصقوأ يي وط
 هلثمثيدحاوتأيلف هلوقازجعمهريثكو مل ءاق لدقو ةريثك تاء" اءالاز علا لصحال ل ةوردقلا اذه
 ةعبسزنهو#تاماكلا نمنآرتلا ىنف) لقالارادقملا اذهه.مهادكتامناتدثىأ(اذ_هناكاذاف)
 املكوددشتو فت هؤار وداز ىنءعفان نمرادقملا اذه ىلعةدانزو ىأ (فينوةملك لأ نيعسوا

 هناقهريغ نود ضعي دذءهرا دقماذهىأ (مهضعيددعىلع) فيئوهقم د_بام غاي ىحدقع ىلعداز

 هفو رحو ةملك نونا وع -:وةئامعب رأو اغلأ ة_قوفل ءاثلاب نوعستو ةعبسسهللا هجر جادلا لافاك |
 | ا وةمالو هلام وأاغل !نور.شءودحاو ىلا هئامشاث ليةواغلأ ن ورش ءوةثالثو ف لأ ةثاوشنت |

 افرح
 لقأ+م_هاددتام رثك أىأ(اذهناكاذاو) هطسودصقلاو ىأ (هطس لوطي ) قيقدت ىلع ل+<ثمىأ(ىقحتو) راصبئسأو ركفتو
 ىأاهقيفذتو ةيتحالا ديد كنب (فينوةملك نا[ ن نعيسو ةعبس نمو ) ةيف رحت اوةلعقل اوةيمسالاىأ(تاماكلا ن«نآرقلا ذ)

 هتاملكدعنمىأ (مهضعبددع ىلع ةظذاهادصقل ةظحالملا ىفةغل ابموحن نيب وهندب عمج وةدايز ضعب ه



 أزجةيفةخن ىفولوعقللانبمزمهفىازلادبد كنب( نآ رقلازجيفتاملكرشعإاهرخ آى ىأ ( رثوكلا لانيطعأان|تاملكددعو)

 أ( وكعلا كانيطعأللا ددع هم_سن ىلع) فاضملارد_دملا ةغيصبنآرقلا ىزجتف ىحندلا ل_صأ ىو فلالابىرخأ ىو ةزمهلاب

 مهدحاو لك )|ةصحىأ (ءزج فالآ هعمس نم رثك أىأعفرلا خنلا ضءبو ىحندلا لصأ ىل وس صتلاب(دي زأ)رمشعلا ا هتاملك

 مث) هدعبامو هلمقامأست نعىل اعت 0 هللارابخأ ن م<-يفاموهدعبامو هلق اعرظنلا عطق عمىأ ( «#فن ىف زدعم

 ىفىأ (مدق:اكهزادعا | سس سا ل ل للعمل

 نمىأ(نيهجو) لحم
 قب رط) زا> ءالا قرط

 هلامد-ثاب ىأ (هتغالب

 زاحعالا مئاطا نع

 ىأ(همظنىي ردطو)
 بانطالا نيبهكولل-ب

 لكى راسطف) زاحالاو
 ىا (ددعل | ا دهن مءز -

 | ري-غهظفلب هنأت او ل_ةءاارهح رصت عما ذهوىلاءت هللا هجر ف:طملاءرك ذامال راوصلا هنا ل .ةوافرس

 |ىواخلالوةوتاقالطاامف رحاوةملكلاناللبق ىلا .ددع ؤماو فصنأ نمدنعدراو

 لانيء ءأاناتاماكددعو) ل-كاريغ هله>والاص ةنالوعداب رن ل_قيال هنال هفو حدد عى ودئاؤال

 هرخ اولوهجلا عراضا بئر حيفةخ-ذ فو ردصاملا ةغيصت (نارقلائ زج. ةتاملكر شع رثوكلا

 ىلع ىأ( رثوكلا كانيطءأاناةبسن ىلع) ءازحأ ةرشعتاءآرشع دعت ناب ىأ الأ هلادءازو< و زومهم

 20 يقل اهاذعم ورادقملا ن عزام ة.لافرماك اه رادةعةدحاوهنأ لمثل ةسندا زاءاواهرادقم

 ديزأ نوكيوأديزأ هب ز<ت ىأالعفناك نا بص: ابور دصملا ىزترمخ مفرلا,( ديزأ )رو هثماحالطصاو

 فاأعبسنمديزأه.ففءريغنعرظنلا عطقبىأ(هسغن ىف جعماجم هدحاو لك ءز ىفالآ ةعبسسنم)
 ىففال_ةخالارك ذنم(مدةناك )نارقلا ىأ(هزاغا مث)ددعلا نممدقتامىل ءينبماذهو ةزجعم

 ىضتقم ظفللا با هرامبىتلاهوجولا ةاعارم نمه_يفام ىأ(هّمغالب ىو رط) لوالا ( نمهج ون)هرا دقم

 ارثنواعجسوا ظن مالاكلا نمهريغهبشبال فن ىلع هنوكو هيولل-[ ىأ ( همن ىقيرط) ىفاثل ( و) لاحا

 فاذن مهفرعدإك هريغا م ىءاءال لع ىفاهمل زئتوهقح < تاسهنمةملك لك امنا و هلو هنالك بسانتو

 ىقدا.هؤ) ناميالاروْب هيفراظذو لمأتلا ى> هل أت نم ىلع ىيالاك ءرركن او هلببالءثراقتف ةسغالبلا عط
 (ددعلا فءاضمؤ) هماغنةهجنموهتغالبةهجنء(نانزحعمإ)ا فن آروكذملا(ددعلا اذهنمءزح لك

 نيداهنمىأ(ه->ولااذ_هنم)ةلعافملا نمعراضموأ ل_ءاغتلا نم ضاموهو هتازحعمكدعىأ

 هيطع نيالاة ىصالو دعنالامتازجعملا نم هيقراصةزحعم هناملك انلق نافمظنلاو ةغالبلا ن متهما

 هنال هطاق [ةحا ىلا وتوهيناعمةحو هماظب راجعا نا قاذ ا هيلع ىذلا عيصملا ىلاعت هلا هجر

 لوةلالطداذمب وهتردقوهريغ معدي طيحالا عهمالك ىف قاف مالك لكي وامل ء تلك, طاحأل وزع

 :وجول راسيب(بوغلامولعب رابخالا نم)نيقي رطلا نمرك ذامربغ(رخأز اجعاءوجوهيفم)ةفرصلاب
(ةثزجلا هذه نمةد_>اولاةرولا ىف : وكيد ةف)عةيسوأ عقواعةيديغلاروهالا ىأ

 ءازحالا ىأ

 ةءيغاارومالا ىأ(بيغلا نهاحلا نع) زاعبخألا ىأ( رم) زاحعالا ىتهج نمهقعءاضالاةروك ذملا

 هؤحو نههريسغنعرظنلاعادةو سرغلا نعورابخأر اممعاب ىأ ( زعمه فنيا مريخ لك )انما عنع

 هرك ) هلوق ف ءاضااددعلا ىأروك ذملا(ددعلا) راك عراضملاو ىذاملا ةغيصن( فعاضت:) زاجعالا

 لامرارغلادضوهفرغلادعب عوجرلار كسلا لصا و ةرمىنءىةركو ةقياسلاهتفعاضمدسعب ىأ (ىرخأ

 بجوت) تاب. ةملارك ذ ىهو/اهانرك ذ ىتارخالازاجعالاهوجومث)اهمريدملبةمرغمركم سيقلاءرعا
 دب رن ىلاتازجعملا نمهريغنود(نآرقلا ى-ىناذه)ةرثك ىعع داكيالامىلاهدايزلاو (فيعضتلا
 ذخالاب دارملاو ىءعامهوددعلا خف ىفو(هتازجعمدعلا ذخأي دكيالف)ءاينالارئاستا زجعم ىلع

 وهوا رثك_اددعلا|مب طيحالىأ كلذ هبلغبالىأمونالو ةنس:ذخأتالداوةك اغياب از اهم ةطاحالا

 هزاجعانيهارب ىأ(هنيها ربز ةطاحالا ىأ(رص#لا ىو اول د_ءباللة.ملودكياللاةاذلو ةغلابه

 56. تتا 577ااا7 ر رلا_ ر  ر22552 522ه سسصسصمسلا

 فال ةعي_دلا نم

 رابتءابىأ(ناتزجعم)
 فءاض#و)ني_ةيرطلا

 (هجولااذ_هنمددعلا

 نانموتج ةلئذلا أ
 افاأرثعة-عبرأرب يف
 نآرقلا قىأ(هينمث)

 هوجو )هعو##© تي> نم
 جمفد مذب( رخاراحعا

 مول_ءبرابخالان-ه)
 وأمدقتامع تأ (برغ ١

 قنو_كيد_فدزرخاب

 ىأ (ةدحاولا ةروسلا
 نم امكحوأة_ةيقح

 نءريل ا ةئزحتلاهذه

 ةصقك (بيغلا نمءايشأ

 نوءرةونو راهو ىدوم

 لك ) نوراةدناماهو
 ىأه-_فنباهممرمخ

 ىأ(ز-جعم) ءدارقثاب

 فعاضتة ]هناي قل قعيسم

 ريص(الفهروس لكوغ ىف الذل اىفىأ(ىرخأةرك )ف ءاضملاخا.ملاديازتن ىأ (ددعلا ( ت'افغ م

 هرك ذىبسامماهناهسيفوةميغلا ىهو ىحندلا لاق(اهانرك ذىتلارخالا زاجعالاهوجو مث) ىحلدلاهبمزجام ىلعافلأ نب رشعوةينام

 (دعلادخاي داكي الف) رهاظلاوه(نآرقلا ى-ىف)فاولا فيعضالا ىأ (اذه) ىصقتسيالو ىصحداكيالامىلا (ىيعضتلاسجوت)

 !مةمظعل (هنيهاربرصحملا) لم” ثيداكيالو ىأ (ىريالو)اهترثكسل ىأ(هتازجعم)هخسن ىفاكددعلاىأ



 ةروكا ملا ىأ(ب اودالاهذهىفمال_ءلاوةالصلاهياعهنع] ةحيدعلا ىأ(ةرداصلار امخالاو) ةل رضا ىأ (ةدراولا ثيداحألا 5

 حتقق مضب ( هلى انرع ةأام)همكحوهرمأروهظىأ(وءأ ىلعلدامز ءعو) تاس عما نءرام ا لا أوضوتازحعملاز ماويق

 تاز>عمن مرهظأ هتازدعمنوك ىهج و نمىأ(ىناثلا هجولا)ميعضتلا ىأ (اذهنماوح 1 امي :) هلدغمنملجملاىأ

 هنا وضو)هريغ

 ىأ (لسوهيلعهللاىلص

 اهراّثتناواهروهظ

 تازدعمناف) اهرامتشأو

 ىلعةدراوىأ(تناكلسرلا
 لهأممه ردقب) .ريدنأ

 ١ رادقمو الاحىا(م همامرت

 اذه < و)مهناشفف

 ىذلا)يدلا حنفي 7

 العىأ (هنرق ردع ا

 هرصع لتحفأ عنا راو

 نعلاكِلْذَد- -هرعكةرهش

 هلوقب هشب|كهرهد ىف
 قىدوعمن *مز ناك اماق)

 | عيبا نعل هيلع

 ةردعم هيلا كغ ردا

 مهردق نوعابامهمشت

 َن وعر اموىأ (هيلع

 نوهجوتو هيدإ مهتراهم
 مهءأعفإ هس ملام موش

 ىسومدب _ ىلع ىأ(اهنم

 ةيحاصعلا تاما

 7 ريغ نمءاضدن

 زدعملا كلذىأ(ندكي

 قاطنىفىأ (متدقف)
 لطبأو) مه :ردقو مهاوق

 نمهرهظأامو (مهرحس
 مهر م دنءليبختلا

 ىسع ن- ,ركالذكو

 لعفأ( ىغأ | مالسأ اهيلقب

 ىهنأ هياغلا نميلدضفت

 ا اهلا و اسعالا ردو وم ردالاو نايا ةحضاو ناهرعا | ة_عطاق ةزجعم4. 2 ةءزجلكنال || ى

 هيلع (هتعةرداصلار ا.خالاو) ة>يععلا اياورلا ىف( ةدراولا ]دولا ( ثددداحالا مث)لا اةقةيلقتلاب

 كيال هناز>«مياونأو أ هىدحتلاو نآرقلازادعابا اوبأىأ(با وبالاءذهىف)مال_اوةالصلا
 اذه ٠ نمقءساميك (انرشأام) هناشولعو هتوبن ىأ (همأىلءلد امزعو) هلوقددنوك اكمال _لاوةالصلا

 هجولا) ريثكلاراد_ةملا(اذهنم)امي رقىأ(اوك غاس) لجلا ةخ ف ىفوهن«(ةلجملا) باتكلا

 حوضو) هل -بةىل لا رئاستازجع«نمرهظأامناوا رهو هنازحعمروهظ ىهجو نم (ىناثلا
 الث يح اهحاضباةدشهدارملاو هلمزاةسموأاهروهطنيعاذهو لهحتال ثم <اجترهش ىأ (هناز زجعم
 اهترهش دايدزاوروهدلار « ىلءاهثاقي عم ملقاعا بيق بانرنآلا ماورظتلاوركشلا ىعأريغد > أ ىلع قدك

 ناليقام العام ءاهمح- ءالترهانتلالدأبتب رهط علدراماذهوراهنلاة ء«دار ق سمشلاكر صع لكى

 هسه ئذلاىلعلالدتسالل ردا موه ا ع

 : مو.ىلا رهدإاهجو ىلءاهؤأ ةيدارملالاةيناالا هلق ىذل' هولا ىلا ع جرة رش 2 داب روهط عظاا ل ءاحو

 0 و لسرلاتاز>ععرامخالا همقناكنا هربتال ذب حوضول ىق:دايزلادار رم نك« هانقلا

 لهأ ممهرد يتناك لسرلا تازحءمنافإ هاوةبهريسف ب فنصملا ءانرك ذامىلاراش أ دقو ىنذال طب خو
 هنأ ل-هقو ن نيم :امهملانب_ىلاو عاملا شفي (بسح و)نوذتعي وهءنوهةجياميق مهتمه ىأ (م-م امر

 مهئانتعالم مب هرادقمالعوربتشا ىأ (امسىذلا) عون !!ىأ(نفلا ( ادقملا دع وهونيسلانوك ا

 نمِزلا نرقلاو فاضمريدةّب وأ ازا لهآ ه.دارملاو هرصعىأءارلا نو كو فاقتلا تفي( هن :ر هيكل
 !ذه ل صخ مث مدقت ملتأوأنرناموأ ةنسةئاموهلههرادةمىففلتخاو مهلاو -أو مهراعأ هم ةنرتمعملا

 ىأ(هلهأ عدا :] هنو منو هتثعب نمز ىأمالسااوةالدلاهياع هللا ملك( ىمومنامز زاك ا!هلف) لوب
 نوعدامهيشتةزجععمبيلاثعب)هياعمالاك-لا مل فور هموهو(رحلا) مهدنعهمظءأو همهأ

 مال_باوةالصلاهياعوب موعدا را قاتمة رظطتلوزسبلا فرعالهنمي سلو (هيلعمضردق

 ىل-ةنفرخآن م مسح ةنابأ قرا لصأو هلع ف م,يلع ل هسو هنوداتعي ءام فلا ىأ(مهتداع قرخامامم)
 ءااوةيحاصعلا بلقكك لذو ةيفرعةقية-راص ةراعتماوهو هتفلا فم ىأ عاجلا فرخكر < ذامل

 دة ' را ةدي+ لعدة ةلعدو رد .الىأ( مت ردق ةىف)ه.ءاحام(ن 1و وسريغ نمءاضيملا

 لطدأو 0 ة-يلاحةل< ىضوهنمهضراعاع(مه رحس لطدأ

 (ىسعنمزإ)ماللاوةالصلاهيلعىسوم نمر ؟ىأ(كلذكو ) .هءاحىلءفوطع هوهفدقن 3

 هيلع هتلاسردهعوهرصع قناك امماظ أى( باعلا ناك ام ىنغَأ) !سو هيلع ىلاعت هللا ىلص مم منا

 ةحصلا ثي>نمنا الا لاوحأه.فرعت ا لا ودب داس ادا فة كفا ح سطلاو

 ةانثمو ةلمهم ني عب هنالءقو:دئاقلاو هوانغلا نمنونو ةوجعم نيغب ليذفت لعفا ىغأومةسلاو

 هرثمو ذيعبوهوةنابمااو هودياغلان مهم“ 76 ةانثموةمجعمنيغب هنا ليقوابعتوةقشمر 1 أىأ ة 3

 هؤاملعو بطلا لهأ أ( هلهأ ناك امر ةواو)ءام اادد ةمءاطلاك ثامثمسطلاو ىهنانو د 6
 ةطساو(هيلع نورد ءالرمأ) مال بااوالصلاه. :اعى سعدي ىلع( مه» ا) ممزق ناك امرا أىأ|

 مهمملا ةلمهملانيعلاب ىبعأ ةخن قوةرهاظلا ضارمالا جالعوهو ثايب وعاطلا ارمسكب(بطلا) هلهأ لع يأ (ناك ام

 تاكام رفوأو ) نحالام ىلعةحي اهلك ودصقأىأن وخلا وَما «هلابى رخأف د3 ةوأىأن ددناو محتل ناغلال رخآ ىو زدعأ ىدع

 هيلعن و ردقي م رمأ) دعما ىلع ىأ (مه» احف] عش 0 :لهأ ناك م رك أىأ(دآ



 6 الاءارباو) ةّيملاة+فىفو ىنوملا ىوربو(تيملاءايحا نم) هيلا اضوةمهرمأو هىدلهدوجواونظ, ملايش ىأ (ءوجةحبلام مهانأو

 ناعم ح_صلاىفىراخءاالاق ةمىثءالا لاق هىمعادلو:ىذلاوهءاك الا ىلا لا ىحتدلا هرك ذنم_ءلاح و مدلو ىذلاىأ
 الام ىلع ىةءاللريسفت وه هىهتنا آلا رصسال و راهعلاب رصء»و نم هك الإ

 طع عرشك الا فمه ردتو همة او ةنمْرملاضارءالا هلا زا لع نور دق الماف بطلاب مهمل

 سومطمىمعادلءىذلاىأ(ه.كالاءارباو)اهديدشتوهايلا شيخ دب (تيملاءايحا نمال مالا
 ةوبىهسهنمف غل او هولفا < ضايبهيفىذلاو هو( صرالاو) مدس ىد>هنيعم ةفىأنيعلا
 انههدارمل/( تطو)اهصوخ دود ضارمالاةاوادمءابطالا دنعو لوازم ةى اعملا ( ةحلاعمنود نم
 هص

 تازجعمرثاس) رك ذامل_ثمىأ(اذكهو) ىعادلو نمسك الاائءاو ىدعالا ى_عم هنا, ضارتسعالا

 ثءيىلاهتهللانامل) مولعااولاوحالا نمهبنو م" هءامد مهنامز لهأ ملعرادةءتناكاجنا ىف(ءايدنالا
 فو رعم مجال مهدنع فورءم ا ىنهىةفرعم و (برعلا ف راعمة إو سو هيلع ىلاعتهنلا ىلصاد#

 عاونأ(ةهدرأ)تايلكملاوتايثزحما نمهنوه-!عبامىأ ( اهمول_عو) ىل_.ةكلوهحما اركملادض

 ارثنءامظن هتاماقهنم ماقم لك ىنهت>مالاكلا هدأ اهب نوفرعب ىتااةلبحلاو ةكلملاىأ (ةغالبلا)
 مانالاو عئاتولا نمم-مهامو فلس نع( ريح او) وةملانوزوملاءالكلا(رعشلاو )اهنا د يمن أسرفمهو
 مل_عتاناعم ىهوهةةرحو هةعانص اه 0 وردضمفاككلاحتفب( ةناهكلاو) لزانملاو باسثالاو

 مل_سو هيلعىلا عت هللا ىل_صهملع هللا لرثأىأ (نآرعلا هيلع لزتاف) ماك نحنا نعاويناشب تابيغملا
 ةسعد رالاهذل) فلاا ىأ(قرالا)«ءلىحوملا مالك ى أن آرقلا ىنعأ ءرصع لهأو هنرقسسانيام

 لطفذملا قتلا عوذلاوهو لصف ع جىهفاهعمامو:غالبلا ىهو# روك ذالاعا ونالاىأ (لوصف
 ى-هغعصقنمهنشرااهريغوةءارغلانعمالاكلا صوملخ ىهو (ةءاصقلا 9 هريغ ن عريمتملا

 نايبلا نعىوغ مهد:ءامهانعموىفاعملا /عىفئراطحالطص | ههمدب قرغلاو ةغالبلا لمشب و صلخ
 امهر ذيلو ءاواسملاوبانطالا لباقي ول ر غاراصتخا مالك اراصتةخا ىأ (زاحالاو) هترهشل

 سلا ىنءع طمنلاو راك ةحاصفلا ىفاملو داب رعلا مالك ىأ (مهمالك طغ ن عمدة جراذما) هلوقب
 مه ءطا ةئىف هنودهعنأموم_تغالب سنح ءاهجور_# ه-ةغالبلثمنوفر- ءالئأةقي رطلاو

 (مظنلا نمو هّمقي رطوهعون ىأ رك ذا !ريهةساةدحاومهرمأس انلا نمةعا#ا طمنلا مهتارواوعو

 ارع_ثموظذملاملاكلادارملا ساواهد_ةءورهاو لا مظنك ةبسانتما ميكر تو تاملكلا فيلات ىأ
 ىذلاىأ (سيجعلا) قب ر-طلاىأ(بولالاو) مه«لاكىفءاغلبلاهدهعن ل ىذلا ىأ(تيرغلا)

 ضرالان مضاب هندي نم( صربالاء)
 ةحلاءمنود) فو ردم لا

 ةلجارادن ا ديو ا »للا : ا 030 .
 موتا جول مهباسح ةردقو مهلا مب رل ملام ىأ(ءوبستحيلاممهاتأو )اب وادملا سببطلا ىعأ ضرع نمكو ةحصلا
 فق ريا 9 ريغن# هللاد:عءنمهاىلاةراثارهاظااوهواعو رانمهانأ ل ةبملوالعافاممرعأ لعد ءهوقرت ملاعو

 مأللاو:الصلاهيلععيلا لعب وهب هنورك_:.«يلاءايلا مغ هيؤزو و ل ةءوردقبو ءونظي ىأ ءوبسح ة خف ىفودإ محو عنصأ

 فواالا ءدنعممدجاا عرش

 -مواد_,فتاهاعلا
 رثات اذكهو) تانآالاو ىلاهح لو اعدايمال_لاوذال_كلاهيلعىمدعتاوأدمن اكامئءاو: آه دلاءاط ءاىأىردص ا ىنءملا

 مويلع ءايدنالا تازجعم هيلاه ثبت هذهيلا «ىحناىلءرد دل نمو ريثك لاددعلا ىذرملا ن ههدنععم”<ناكو ىلا عت هللا

 تناكىأ (ماللاو ةالصلا لاق «(هيشل# مل_سوهيلعىلاعت هللا ىلص هلهز>عم نأك اذلفرك ذامىل ءنوردقءالهرصع ءامطاناكو

 مهنامزل_هأ لعردقب || دربالفهيف لوةهناىليهسلالاقم ىسهتنليللابرمدميالو راهنلاب رصمي ىذلا هدك الاريسف ىف ىراخبلا
 ىلاعت هللا نا مث ءانالا نم
 ىلاعت هللا ىلصادجم ثءد
 فراعمةلحوملسو هيلع

 ىأ (اهمولءعوبرعلا

 كايلكلا رات اع مهاوتمت ا
 عاونأ نمىأ(ةعدرأ)

 : فان_صأو تاكردنملا

 ىأ ةعالملا تاكلملا

 1 ةحاصقلاب ةنو راما

 مظنلا ىأ (رعشلاو)
 .( رياو) رثنلل لباقملا
 راسخالا ىأ نيتحتق

 يونا ليست داير اهد.ةو(ةغالبلاو) مهدنعمهأوهفمظعأو رثك أزاالا تاكو رثك الاامهتالو ةل باتمان امهملعل ةفر_عمواهءئاوونم

 اهجورن بورضنماويف
 .اهعوجر نوسفو
 رسكب (ةناهكلاو)
 2 ىدو حتةنوفاكلا

 تانئاكلا نري هل م

 قراخمانآرلا) هيلعةدابز ىرخأىفوةخ:ىفاكىلاعت هللا لزنافىألوهحما ةغي_ك(لزناف)اهرارسأ ةفرعمءاعداو اهراهظأو
 (زاحيالاو) نآرقلاة-اصفلجأن مىأ(ةحاصفلا نم)ةناهكلاوربخماورعشلاوةغالبلا ىهوةمدقتملاىأ (لوصفةعب رالا هذمل
 دس علا بولسالاو بيرغلا مظذلا نمو )هجهنو هعون ىأ ممللاو نونلا حقب (مهمالكطةنعةجراخما ةغالبلاو) ناقرغلازاعاوىأ



 اوملعالو) ءمارعىف ىأ(هقب اد مىا أ( موظاملاؤ )مها ردشوم عوام ,طغومهؤأ ا , ةمهو دام ىأ (اودةبءلىذلا

 عصر ما مظذلاو ع ج-لار عل نهمناع انالاو مالك !!بيلاسأ قى دلا لأ ىو 1 - ا (نا زوالاسيلاسأىف

 ه-تقي رطىأ(هجم)
 نمو ] ةعنتمملا كلا

 ةزمجلارسكي (رابخالا
 (ثداوحلاونئاوكلا نع)
 دهاو مانت تلا ىأ
 ناوك لاو نايعالا قم

 ىف. ىأ (رارسالاو)
 (تائباو) نطاوباا
 رئامضلاورهاوظاا ف ىأ
 (تناك امىلء دجو22)

 فرتع و)ةفصوأ اناذىأ
 نمىأءابلا عمي (رفلا

 كلذ ةحصب امَء)ريخأ

 ىأ (ناكناوهقدصو
 فرث_ءملا كلذناك وأو

 (ودعلا ىدعأ) ريدا

 ل-هأ نم هنوكبىأ
 (لطباف) ركنلاورفكلا
 هللاوأىنلاوأ نآرقلا ىأ

 ةناهكلا) ىلا هو هنا> مس
 تدك وةمفدصت ىلا
 ديدش5 (اهثةجاملا 0

 نء) اهعلتت اىأ ةثاثما

 بها مدرب اهاصأ

 ةقب( موحتلا د_صرو

 ةد_عماهاع-ىأداصلا

 قارتسا نمءامسل ا ظذح

 نوتيلا نيطاتشلا
 م-ميمرت ثيح ءابنالا
 اهراننمةلصقنمسهش

 ادراةمىفاتوشااهسفنال

 ىو راننم ذأ سنو كا

 نا صن لهب أى

 01 !!ىأ(ةفلا- !انورقلانع ء)هزمهلا عاقب (رابخالا نم ه)نآر 00

 ه2 777779790797 2777777

 ىأ(موظنملاف)اورد-ةي واول_ص.لىأ(اودةملىذلا) ه2 !وةدجدلاو أ هعهأس همم سحعمت ا

 هلا كعاوجيسب 5 ءلاءادتهالا نعالصو :(هقي رطىحلا)مهمالكن ا 11

 مهعاد_با ناد ممل نمو ود ؛:لاوأاةلطم(مالك- 0 مان كاع الو هدحو جس وهىزلا

 زو< وةزمه-هارمسكب(رامخالا ن موه رطب )هر و < ىلعةت :وزوم اةيرعشا (ن 0 ١

 فوط ءموهه ناك ع جت أمي عملا نمل عمعملا قنووكمسا_ ع ئأ(نءاوكتلا ع نعزرب- خعجأ عدمت
 ناواولعق:/نافهلو تك لصفلالوطاوزاعالا نمرخ آعوت هبال نمداعاو مظنلا نم هلوق ىلع
 2 عفن ىق هورع مام ىأ( 0 ارمسالاو هلاضب لب .:1-2ا ىف ثد<امىأ(ثداو 4 زاواعقت

 هللا هءاط قه: 0 اغلا 94 اعهتلاه رهط أو مل- سو ءاعىلا«: هللا لص هحاوزاهصقىف

 كلت (دج ود5) هأوةبكلذ مدع ةمرارم خااد>_.مةصقك مهسقن 10 رمضأ امىأ(رث م هاع

 رقي و( فرتعي و )هلوا !ةقباطم ةقصءاتاذ(ه .اعتناكام ىلع )هن عءعىقخاورس مأامو اممءريتغارومالا

 ىذلاري_ا(كلذةصياهنع)هيلعمللاهعلطأ ال وسرلا ربخأ نم ىأ ل و عقم مسأءابلا متقب (رم 3
 مهدشأوه ادعاىوةأىأ(ودعلا ىدعأ) حتفلابريغا( (ناك ناو و)عقاو هع .اطع( هقدصو) هنوريخأ

 سايقلا 5 ا ع عوام هنوادسعلا ن مل طفت لعق[ ىدعاف 00 ءاعىلاعت هللا ىلص هاووادع

 هنوادع :ل- ثعم ىأ ك- اود ءموةنمىلاعت هلو هك هر غود>اولا لع قلطي هنالءادعالا ىنععودعلاو

 ىلاعتهللاىب_ص ىنلاوأنآرقلا(لطباف) هتدصر وهظا تي ذكستلا ةمصو ن هان رهدراكس ا هنكمال
 ةنالوس كلا ههنا هرلاور م ه5 هج وهدع |: صا|هرميكي وردصم فاكس لا عب ( ) :اهكسلا] سو هي همأع

 اد مد نمر 10 1 [يكل ص( مشع دلك مودم قدصت ىب ها1) ب كر

 ىلا ىهتذي ى> ءام لك لعأ مث شرعلاة است حيسامسلاىفارعأ ى كقاذان مل تن دا

 نا مهئمهفطخت ةءامسل اهذه ل هأ ىلاريذملا ىبتذي ىت> مهةوذ نةءاهس لك لهأ رمح اين هلا اجب
 و 1 7 ؛امهاوص ل ةأامطوةسرهظءان نك ءاعو ميم داك 0 1

 ريمضلاو ةثلثمو ةيقوذتانثمو مح :(اه مدد | مث )5 6 بذكم تيل دا قدر و هبال دع

 رح-ْكلا 00 100 90 ها اهعطق ىأ ةناهكلل

 نم)هلو ةبهحشر هراع ةاهيفقرا رك ,ما هلام ضرالا قوذن ل 2 دل هل ةفاودحأ اوهقدر ءد دودو

 ىرىأب اه-ثع جاتو كسوءا ملا مضد (بهشلا ىرب) هل 1 !اناعلاز :اهيدارلانأك ناو (اه اصأ

 هناقهترثكو ىرلاة-ايزدارلاو ةتهكلا قانا عملا قا رفا رق يه وك نيطاتسملا
 ردصمةلم-هملاداصا|نوكسب دسصر( موج !اد_صر و) ىرلدبمج رةخسن فور أكل بقناك

 نهود و مد+كد_صارلاعجوأ 3 >اهنوكي واهحد# رود وهعتو عام دا ءاود ءةرباذا ءلصربودصر

 بهشلانالاذو مسسلا نممهعئل مد ءمالاىأ:دصر ا موحنلا ىأاهف ءوصوا ةقققلا هذاا

 نآ (ر-ةلاىف( ءاحو) مهعنما أ دما /مالاهد_صرف نو ريثكماضتراوا مهل صفن ران لعثوأ موك
 ريا وهوأبن عج (ءابناو) اميدقةي_ضاملاىأ(ةفلادلا) ممالاو(نورسقلا نعرامخالا نم
 ثيد- !ىفوكلهاذاديدي داء لاقي .ىباسلانمزلا ؤةيناغلاة كمال ىأ(ةدئبلامالاوعاينالا

 ق ارشو ريسخ نهة- _هةاولار ومالا ىأ داو 42 د) اهاهأتوهالو كل - ,تالىأ اديأد_هىتال هك

 خدر اونورامخا اي ءلاىأ( )م علا ذهل رغتنم ب نمر اهواك د لع( ٍ:ضامأ)ةقلاسلا نامزالا

 الا
 تاعقاونا ىأ(ةيضاملاثداو 2او)ادب اديدنالفتادلاا ن ل ارو تفند وقق الإ أ( ةدئابا ممالاونا ردا

 هرج عيجف ةرم ىف ىأ(ملعلا 4غرف رعت ن هزم ) يذلا وأد يأ(ام)“ رغااو ةعنملا نمةمدعتالا



 اهاذدشرواهان» ثوام عم ىأ(ايفزج» ملا ندبو)اهانح طوأىأ(اهانطب ىتلاءوج ولا ىلع) هرمأ ضءدةفرعمنَعىأ (هضهد نعإ)

 ر وطسماةروك ذا ىأ(ءوجو هذ4)ةعمامجاةث داما نئاوكلا نعرابخالاو ةغالبلاوةحاصفلاب ةقاعتملا ( ةزجعملاءذه تيقب مث

 ىأ(ةمايقلامو.ىلاةتباث) نايملا نمىذهاهيفىأ(نآرقلاتاز دعم ىفاهانرك ذىتلا)ةمدقتملا ىأ(رخالالوصقلاىلا) ةمومضملا

 ىقال) ىذقنتةءاجدعبىأ(ىناتةمألكل) زاحالاةباغعم زاحعالا ىف ةلالدلا5 :رهاط ىأ (ةجحل ا ةنيب)ةءادّد رمت

 1 (ىلاهزا» ءاموج و ل مانو هيفرظن نم ىلع) مد ةثملازجعملاىأ (كلذءوحو
 ذج”[[[11[([رشسهس......س.س1[11[ى 11111111111

 ىلع) دعت لاف نموءاح لءءافامو هم مج ن ءال_ضفهنم ضب ةفرعم نع ىأ( «ضع نعم مالا

 اندضوأىأ (اهفزردعملا اب ءإ ةءل-صقمتمد-ة:هوج و ىلءاندسءاحىأ( اهانطس ىتلاهوحولا

 رامتءا تاز»ءملاة+ىفونآرقلاىأ (ةزحعملاهذهت يقي مث) هيداعانعىنغأاءاهيفتازجعملا

 لوصفلاىلاةمومضالا) اهنآةر وك ذاازا>عالاءوجوىأ (هوجولاهذملةءماحلا) هزاغاهوجو
 الولد_ءّنال (ةما.ةلامو.ىلاةتباث نآرقلا تاز> عمىفاهانرك ذىتلا) ةمدقثملا ةمدرالا ىنعب( رخالا
 لكا) لسوهيلعىلاعت هللا بص هتلاسر ىلءةلالدلا ةرهاط ىأ ( ةجحل ا ةشب) هللا اهأة بأس هذتالوريغت

 رك ذىذلازاجعالا (كلذدوج و نخال) ردعدعبارصعو لح دعباليجنآرقلالوزندعد (قأتةءأ
 لاطأىأ (هزا>ءاهوجو ل_هاثو) هعامسوأ هنوالثب ارقلاىفر لن نمىأ ( ه.فرظن نم ىلع الوأ
 نمهري_أامىلا) ءداد5ماو لمالا_ةرتارك ذاعهءز و < لعفت لءالا نءوهوهررك واهيةرظنلا

 ىأ 3 رص عركالف) روكذا!قورطااو(ليدلا اذه ىلع تاسيغما نءهب ريخأامعمىأ(بويغلا

 ىلص ىالاوأ نآرقلاقدص ىأ( هقدصهيؤرهظي والا ) هاوقل ىضةني ههدارملا سلو هله[ ىلعر املاك ءىح

 قفءىلعاةةحةمانثاك ىأ( رمخأام ىلع)هريخوأ ه ريخأ ام ىأءاملا تشب ( رسخت روهظد] ل-و «اطعمللا
 املك ه ( نا ءالاددح:.ف) لءافال مو ه4 ريخأى أ هقباسلاهزاحعاهوحوىف هلاح ىلع|يةأب وأ هريخ
 رهااظلا لصأ ء:وقدنزب :ليلدلا ىو قب ىأ(نادرع ار هاظةي و هيفام عوقوب هل قدصم دب دح مآ هظ
 الوةدهاث او ةنباعملانمعلار.كب وهو( نايعلاكر خلا سلو )هروهظادنتس هناك ةدعاملاوهنواعملا
 قدصلا لمت رمخا نالة نيا اكرا سل عيمعلا ثيدحلا ىفدروو ل ؛هوهو نيعلاه قع
 :الصلا يلع هاربا لاما زل و داؤغلا نامطاودارملانايدانعمد هوشاذاف هلئاةنءرظنلا عطقب بذكلاو
 ماك.لاةزياعلالاسدل «ىنعم ىيطانايعلانكلو ليتاك ىلقنئمطيل نكءاو ماللاو
 (ة-:.. هاد سفنااو) عطاقلان اهربلا ناك ىذلا(نيقيلا ىفدابزلرصبلا س(ةدهاللو)
 ةنياعمابنة.ةيامىلاىأ (نيقيلانمعىلا) جاعزنالاد_هنوكسلانانئمطالاو ةتدنأمطلا
 سخان عطاقلا ناهريلابن هيلا ل_هلا ىأ (نيقيلال_عىلا) اهتتيناماط نمىأ(ابهنم) هدهاشملاو

 (اهدنع)نىقيلال_عونبةءلانء_عنم( لك ناكناو) نيتةلاحرام.ةءابهءلع ل_طغمول_ضغم

 ىرخأ ءمكحو ةراتهملعدىلاعت هللادنعر (كلعلا ىنععنوكي د :عنافاهماع فو سفنلا دم عىأ
 ملعون يقيلا ني-عنبقرقلا ىلا ةراشاهفو ىون أل والا نكلهءرمالباةباثاق_ة>ةمىأ (اقح)

 تازدعمرئاسو) ىرظن هريغوىرو رض لوالاو لحما اذهربغىفانل صف مالك هيفو ميلا ىحوْنِمَعِلا

 عملا ىنعميوز و مهملار هكا نمىقابلاىدىدرورئاسظ غل ناةردلا حرش ىف ءاناصوورمدق (لسرلا
 تءعطقناىأ (مهضارقناب تطرقنا) صم هريغوىربر حاكىفاءااركن أن مناو ل ةءملاريسلا نم

 هماعك همدعلا هي هناللوهجلل ىمممدعواهدوجودعب(تمدعو) موباهذ بس مهعمتبهذو
 05ه

 نيفلامذن(بوسيغلا
 تاشفملا ىأ اهريسكو

 ة>_فىف٠ (اذهىلع)

 ناف (ليدلا) هذه ىلع

 تاورورك ذيل يحبسلا
 ىلعو ىلاعت هاوقهنمو
 اهتمو ليدسلا دصقهّللا

 الو رص عر_؛الفإ)رئاج
 ىذقني الوىأ (ندمز
 رهظ.والا) رهدونرق
 ةدايزىأ (هقدص هيو

 هقيدصت بجوموأ هةدص

 ممملا مظيءرع_كروهظب
 ىل-ع) ةدحوملاعاوو

 هققمط ىل_عىأ (رمخأام

 ىحدلا ب رغأوهسةفوو
 نيريسخأ امىلع هاوقد

 زاحيالاوةحادقلاهوجو
 ددح: ةغالللاو

 (ناهربلارهاظةيونامالا
 ىوقي و ناقيالارمتسيف
 ريما سيلو) نافرعلا
 ذا هلوأر سكي (نايعلاك

 املاغ رع_# |:دافاةباغ

 ةنباعملاةداماةي اهم ةينط
 ةدان زودهاثالو)ةينيقي

 دافتسملا ىأ( نيقمءلاى

 ا ساس الم يس سس سس سس سس سس سس صبي بلل آذآ( الالدتسارتاوتملا ن ماله

 ذافت-للا ىأ(نيقيلا ملعيلا)ةةيئاملعلا نمىأ(مم) ةنياعملا ديت ىذلاىأ( نقلا نيعملا)انوكسىأ( ةنناءطدشأس فتلاو)
 نيقيلا نءعنكيلاةدصوات باث ىأ(اق-) سفنلا دن ءىأ(اهدنع) نيقيلا نمعونيقيلا معنمىأ(لك ناك ناو)الالد:-ارتاوتلاب

 ردقللا يولا لعب ىأ نموت لوأ ل-هلخال لي ةأسامت نمواهتسوسوواهددرت م دعىلءاه نوعأو |هتند:امطدايدزا ىلعاملنكسأ
 دحاو لعن مريخ ناملع ل يقانههنموناهربلا لعل نارعلا لع ةبحاصمي لق نمطل نكسلو فر ىأ ىلا لاقررك-اربخابلالدءالأو
 ىألوههاةغيصب (تمدسعو) هاوغبهيلاراشأاممهتايح لااهضعب سردنا لب (مهضارغنابتضرقنا لسرلاتازجعمرئاسو)



 هايدنالا نا تدع ةالاوايندلا ىفادوجوىأ مها وذ مدنى < دلا لصأ ىفواهتا ص ةحنواهدو و مدعي ىأ(| ماوذمدعب] تمدعنأو

 ىأ(دمنال) مو هيلع ىلاعت هللا ىلص(١ ةيدنةرجعمو )اه !ءقىلو 3 وهو سدسأب لوالا ىلع واهلمق الدم 5 اند ا ءايحأخزرملا ىف

 (لح.ضتالو) امو.فامون ىأ(ددج:)هقد كىلعةلادلا هتامالع ىأ ( هنانآو )اد-مرمس ىذقن:الوىأ( عطقننالو) أد أ ىددال

 مالا مضاد واع 0 :الو ىأ مالا ادب ؛دشدم

 خاعلا انيدحاميق) جردنملا

 ا رذوبأ ان دس>)

 60 وأ )ىو رمل

 ىدخرسلا هبوج نءاىأ

 ّىأ (ق>_ساوأو)
 (م..فاونأو) ىلهتسملا
 (اولاق) ىنبيهشكلا ىأ
 (ىريرفلاانثدح) مهلك ىأ

 انث) متقتوءافلارسكو

 زيزعلا ديعانت)عماحما
 ىرماعل ا!ىأ(هللادمعنبا

 ن-ع ه-يقفلا ىسوالا

 رعنباىلومعئانوك لاس

 نأ 6 (ثيللاان#)

 ٌّ ع كمعسس ل 0

 لع 0 ى 6 د

 0 ىلع هل عج
 ةثأم ةنس ونهب ىهسد

 نعةري رهىأن-ع)
 هبلءىلاعت هللا ىلص ىلا

 ىرتاك ثيدحلاو (ملسو
 دقو ىراخءااهاور

 ٌاسنلاو ملمهجرخأ

 ءايدنالانماملاة)اضرأ
 لوسر نمم-ءأوه (ىن
 تانا ال طعاالا)

 ىابلاوهو(ديلولاوأى خاقلاانث دح) ةركس سبأ ظف احلا ىأ(ىلعونأديهشلا 1

 مهتاوذقخسن فو لسرلا ىأ(!هتاوذإن رك كسفمضد وأن يشح 24 ؛(مدعد) مركةنز 0

 ْش زوهشماوذث :ومةمحاص ىنءعهنا قورعملا هىان رو مد : ملاك ةغللا ىفا وم" ىفو سفن ىنعيتاذ عج

 تاوذمد 2ع ىعمودب ومريغارمأ ا وكلا اهتومثوعن او ضرقنومدعت تازحعملا كلت 6 هرعلاق

 ءارسالا ثد د->ىايك نونوكالا ؛ايحأخزربلا فهيقاتناكناو سن ءوأ» ةدلا- نماهاهذ ءأ٠ ل :الا

 ٍ 'مدعتو ىفنال ىأ(ديدمالا] نآرقلا ىتعي ؛(لسوهيلعللا هن هللا ىلصاذيدن ةزحعمو) ءام ا طع

 ان : نأ ارقلا اهتمضن ىتلا م سوه .اعىلاعتهللاىلص هنازجعم ىأ ( هتامآو) ةيلك- انيق ضاعأ (عطقنمالو 9

 1 ىو ل _>::الىأةددثلاماللاو ةلم-هملاءاحلاوملاوةمجعملاداضلاب (لحمضتالوددجت:)

 وك ذملا(اذشو) ع ثقنااذاباح_بلالحمضاك
 0 ىلصراشأ) بو هيلع ىلاعت هللا لص هتازحعمءاقي نمر

 جيردتلاى :ءعانهةراشالاو ىلاعت هللا هجر ىراخمل اءاور عمدت ثد دح ف( أو لسوهيلعىلاعتهللا

 : هنعت رشماكح أ هيدارملا نأ ل متحف نآر 2 نممعأى الا جولانالر ؟ذاو.5

 || رصي سيلو ىدختالتاز ع نآرقلا نمرمامهيلاراثملانارهاظلاوةبماقلامونىلاةيقابلا
 ' طن ادلع ١> لاق ةجرت اذمد ةوةركم -نب( ىلءو أد هشلا ىضاقلا هنا د> اميق) هند 0 ثيدحلا

 | هن وجنب د وأانثد>) لاقمدقتدقوىورغلا(رذ ونأان دح)لافاضيأ مدع ,(دياولاونأى ذاقلا

 انثدحاولاةو) مدق تا يشكدلا |( تل اباوز دش لتس( قةتا أو مدقب :دقوىدخرسلا

 1 ميلا بحاص (ىراخبلا اان دح) لاقهددسذ طرص مد عب دقو ىر اخبلا عت دك ىوار (ىربرقلا

 < مدرب غهنال هنرمعوأ

 نازيملا ف ه-ة رتوةقثلا ظفاحملا هيةقلا ىسوالا ىرماعلا ( هللا دبع: بزي زعلا دعا نم دح) اقروهملا
 ديه_سونأن سيك (هدبأن ع ( ىريقملا#فورعملا (ديعس نع ١ ءجرتتمدقت( ثءانااذثدح ]لاو

 قونو ةيكحلات :ك!ظ!باك أ هنعىورث يلو «ىلو هوهواهرقحىلو#» ناك هنالرم“ ال مسن ىرمقملا

 0001 ار وعدم لاستتاصو (ةربرهفأن ء) ةقتوهوديلولا ه ءالزخ 3 ةئامدتس

 ها ورعد ثيد-> ىف( وهيلعىلاعتهللاىلصى كل نء)ر اك هثينكي هيرهشل ريثك فالثخاهمسا

 دخلا ءايعالان ماملاق 1 ذامو كاسذلاو ءملسمو ىراخملا

 تازجعملاىأ(تان" رف يقاطع لاى لوبا ءانملاب ) ىطعأالا) ءام تالا نم ل :نمام

 ىلع (رشبلاهيلع) قد_صىأض امد كلَ (نم .آ ) ,ةفوصوموأ ةلوصومام( هل -ثمام)ةرهاشلا

 ناك باوز هرصع ل -هأ ىدذ رثدلاهي اعا ارق وريد وأ ؟ | دهام ىلع كلمت هاوقىأك هي ةيليلعت

 نآرسقلا ىنعي (ىلال-جو زع ىلاعتهللءاحوأ ايحو) تاز-جعملاو تاب ”الا نم(تد”وأ ىذلا
 ةلماشلاةر_دعملا نمدنىنم هر كا اعىلاعتهللانم(وجداف) هلوقهياع سر مهءىدحتآلازجعملا

 امهشضار ةنان ضرةنت ىري_غةزح عك تسواىت 114 مأ- هلا مونىلاة- ءقاملا ىهاند“ كا ارد عمىلع

 (ةءايقلاموب)ةماىأ (اعباتمهرثك )هنود( نوك أنا) توجراذلف ىمحالامةما لك فاجن موف | ) لا 0

 22222 72_27 227>2ر7ب7ا7اا>! »>722277777سسلس77لا ١ ( رس هيك نم" هلم
 اذا هاوعدتد» * ام ىث لك ص خقه.نابالاىلاهدهاش نماحلأ | كا اًردعملان 5-70 0

 ةسيحىمولاصعلا بلقك هناهرب عمل لوهنطاس نو هناشىتتخا هضصا ارةثاد_عبوهنامز ىقهالو هءاط ءاىاةداعلا قرا وح ن

 تاناغئىدقأوة-غالبلات اةبطالوأىفا ازدعه ىأ (ىل هللا ءاحوأ ايحو) ىلع منأام صوصخ ىأ( تي هواىذلاناكاما ل

 . :هلوقهيلعب:راذلوةنمزالارورعىلءنرقد هدانرةةمالا هذه نمنيةحاللاو نيبال ىلعهدئاعلا - عودئاقلا رك ه >اصقلا

 ةمايقلا موراعد ان مه رثك أ نوك أنا ىحندلا لصأ و (مهرثك [ىفا)هئايضرو عظومئاقي بد- 0 داف)



 ردابتلاىأ( رهاظلا) وهروطملا ىنعملا اذه ىأ( وهو ءيضعب طع روك ذللاىأ (ثيدحا ىعماذه
 مه رصلا ىأ(خ.-ضلاو)

 540 2 نء)نوريثك ىأ(دحاوريغبهذو)ءانمدتاعلد بالف ىأ( ىلاعتهللاءاثنا)

 هيفثهنمدأرملا نمد م رسن( نم مهضس دنع ثيدحلا) اذه( وءماذه) مهءايسنأعم مالا ترشح اذا

 اليد الو اخف لءةيالةمايقلاموىلارهدلاهح و ىلع قايهناوتازحعملا نمهئاسةرثك ىلاهراشا

 هياعو ل+ الثا ةممهوق اك هفن ه.دارملا مدقتملا هل-ثموتازجعم اوى تكلا نمهريغك ىذيالو
 عما الاةوهينامالاب .ل مزلملاةبلغلاو رهقلابءالعتسالا ىلع لالدلا نماويقا ملا رمعو رعاك ليم هلل
 ناءاعداهنملءاكدرفىف 'يتلارص#ةدق_,رعلاوهتازدعم مظعأ هناىلاةراشا تازحعملا نه هلامةرثك

 (رهاظلاو هو) لسوهيلعىلاعت هللا ىلصهءاح ر ىلاعت هللا ىةحدقو ري نعمتك هءمدسال:اذعأم

 ناىلاراشأ مث ىفوةسم ثردلا اذه ىلعمالاكلامدةئدتو( هللاءاش نأ عيحصلاو ) ثيدحلا ىنعمنم
 لب وأ: ىف) ثيدحناءاملعىأ(ءاملعلا نم)ريشك ىأ (دحاو ريغ هذو) هلوقب رخأ اهوج وهف
 حرصامدعب رهاظلافالخ هنا ىلا ةراشا لي وألا ريعوهيلا لوب امنا وهريسفغت ىأ ( ثيدحما اذه
 ريسغ ( رخآ ىجمىلا)اه روهظدج ونايبىىأ( مل سو هيا عىلاعت هللا ىلصانينن ةزدعمر وهظو]هب

 ىجومامالك ىأ (ايحو)ةرهابلاةزجعملا:ذهىأ (اهنوكب)اهر وهظنايبىأ(اهر وهظنم)ءاضتراام
 ىلءر و هظلاهج ونبب مث ىردصملا ىن-ءملا لمت < ىحولا نالربست:فطع(اماللكو) هاوقفهللا نم«يلا |
 لييختلاةخفنىقوةمحعملا الا لايلا نملهقت(هيفليختلا) هركني نمدحال(نكمال)لاقفاذه
 اموهانءمىلعلاد غلب مالك هال لمهملاءاحناب( هيلع لي>ةلاالو) هلوقب بسن أل والاو«همليعفتلاب
 ناتالاىف ةاو- لمع ناالو هل ل_طأالهب وكو ليم هنالوةءناهيلع_فةاولا نكمالءّدلالد هءرداصق
 ناف) هب (هيدشتلاب) هاصعك كردشتاهولعجذا مابك مالسلاوةالصلا هيلع ى-ومةرحس لعفإك هلع
 (نودناعملا)بلطودصةىأ(ماردقإلاهلك (لسرلاتازجعم نم) ين آرقلا ةزجعملاريغىأ ( اهريغ
 ىعمهنمه.رقامهوتماك لعجفاومهون ىأ(اوعمط) مار ىاعتم(ءايشاب) ادانع(اهل)ن و ركنملاىأ
 فع_ضنزلاةماعلام_مبدارملا(ءافعضلا ىلع) لة قيقحالامراهظاب(اهب) هومتلاء(لييختلاىف)
 مهلابحإ رحاس ع. جنو ءرفدنع(ةرحلاءاقلاك) مهزبيمتمدعلةزجعملاو رحلا نيب قرغلا نع مهل ةع
 :وقلأام ىسومىصءتعاتبا املفاهلثعنايثالاب ىسوماص ءةزجعملاطدال صعو لمح عج (مويصعو

 (اذههمش هلأ هديك نش لع نوع رقعاا ىلع ةهلااوراةخاوهءاونم” انةزحعماهنااوملعهتلطدأو

 ةلمهملاءاحلاب (هيقليحتي وأرحاسلا) ءوعوهن سلب ىأ ةمجعملاب( هليحاع) ىدومةصققر وكذلا
 هلوقي ركذام لبق”الل -وهياعىلاعت هللا ىلصان.د:ةزج عمنا ىلاراشأ منةعقاو ريغهنمةليحم. فأي ىأ

 ر>كلالو )هيل عر دق_النمم(ةليحلل نسل) هل ثموةغالبلا هيام غلابلامااكلا سنجنم( مالك نآرقلاو)
 ءأ ةبطخ غلب مالاكب ماكي ى>هلةغالبال صخشف رثبامرح ا اةوقب ل عينان( هيفليبختلاف
 ع-يمتك هر حسمت نسح مالأك ىلع هلةردقالايماعىتولارحا-ناؤافن آهتفر عاكري_؛ان ىأ(لع)ارعش

 ردقلاو ىوقلا نلاخريغل هدادكا نكميال ىلء+رعأ هنافاسيطخوأ !دثنمدانىف موي ناهنكمالو رحسعا اونأ
 ناملءاذهبو هنمئثب أي نا هنكمالمهفرظأو سانلا لة ءأدن ءمالاكب ماكي ىلا رعالا فا لا دجتف

 دارملاوهوءافلبلاةئسلا سرخأوءاحصفلا ع.جمخلأ مااكب كلاباخرحسالوة لين وكيالمالاكلا
 رظنلا عطقبةر وكذملاة هلا نمىأ(هجولا اذه نم) امالك هنوك ثيحنمنآرقلا( ناك-ة)هلوقب
 |هريغنمرهظأ) ايناثرك ذاع ثيدحلا اذ نب رسفمادنعىأ (مهدنع) زاعالاتاهجن ءاهربغ نع

 ث.دحا اذهل. وائىؤءاماعلا

 ىأ(انيدنةز>عمرووظو

 ةزدعم ةيلغلب وأنو
 هال_صلاهيلع) ايد

 (رخآ ىنعمملا مالسلاو

 اتوطغمهدافامريسغىأ

 اهروسهظ ندس»)

 ةوقن مىأ (امنوكب
 تدئسإ نيد ةز-< ءم

 ايفخىأ(ايحو)اهنوك
 انيلش أ (امالكو)

 هيف لييختلا نكمال
 ءاحماب (هيلعليحتلاالو
 . الو)ةل_ملا نمةلمهملا

 ثيح نمىأ (هيدشثلا
 هومتلاهيقروصتنالهنا

 ري-غىأ(اهريسغناف)
 ند مزا ملت هرمكحج عم

 مارد-ةلسرلاتازجعم
 ىأ (اه نودناءملا

 ءايشاب)اهاطبالاو دصق

 (اهبليبخلا فاوعمط
 ىلع) ءا.شالا كلب ىأ
 اولصوتءاىأ (ءافعضلا
 تازحعملاط, اىلا كلذ.

 6 رجتلاءاتلاك) ءاربنالا

 ىقىأ (مهيصعو مهأبح
 ىسءومةزحعم ةضراعم

 هبسو) اصعلاءاقلاب
 هيدشو ىأ عفرلا (اذه

 ةردسو]-عءق ىذلا اذه

 هل .يامب) نوعرف
 ىلعهسنج ىأ(رحاسلا

 ا ا اا ااا اا اللا ا ه1 اا ا ا رمأو هنيدىف ف يعضلا

 ىحندلا ل صأىن اكلاعت هل ىأ(مالكن آرقلاو) ى>هنا هنابن اىفوأ قدص هناهعفد ( ىف ةليحلا) بلطي ىأ (هبفليخ#ب وأ)هنيقي
 ىأ(«يفلييختللالو رحللالوةليحلل لإ مالك ىفعقاونآر قلازاجءاىأ مالك ا طمهناانه هيدي رأ هنا رهظالاوىلاعت هللامالك
 هريغ نمرهظأ) ىءملاا ذهبا رادنعىأ(مهدنءهجولااذهنم) زآرقلاىأ(ناكف)هبومتلا بج وباممىأ(ىلع)مالاكل اىف



 هينا 8 ةرحعملارعأر دام ىأ(هن وهالاو) ليا نمير ضن أابيطخوأ ارعاذ نوكينأ بيطخالو رعاشا مانام تاردعملا نع

3 
 ىناثلا ل. واثلا اذ_ه ىقو) صا ا سوفنلادسنء( ىدأو) صنأو ر-هظأى (صاخأ )لو ءملاوه ىذلا ىأ( لوالا لب واتلاو) ا

 (هيلع) نيعلاءاطغىأءافلانوكسو محلا عاقب ( نفح ) ىطغي ىأ ادد_ثم ىلحل ا لادو اف لو عفا ةغيصبىأ (ض هيام

 هيل

 ك1
 ق-<4 1/5 في ر_د#و
 نهانا لد كتلاو
 ىلع اثلاءاني ناو عما
 ىلو هللاو ىيقداتستلا

 ريدق لك ىلعو ق.ةونا

 توبثىق ناهجولا رهظ
 هج ودو)نارقللهزدعملا

 ه-> وانهوىأ (ثااث

 هع هخس قورخآ

 ة__ةطاع نودرد>و

 ى.ثااث هو دعما
 اردعم نآرةلانوك

 بهده ىلء)هداعالاةراخ

 حافب (ةقرصلابل نم

 اهريسكي ل_,قوداصطلا

 ضمد وسحو

2 
 مههومذ هللا ف رمد اولو

 هروسرص: ان رايت الا نع

 هع مكه م هدم

 ىأ(ةضرا لان او)
 ىتناك) هلك يهل

 اوةرصق ُدلار ودهم

 ميوعاود سلب ىأ(اهمع

 هركذك مهتردق ما سيال

 رخ آس هذمهناف ىكدلا

 د>أ ىلعوأ) ىلا - م
 نه: ىلا لدأ ىدذم

 سجن مها -ثرايثالا

 (كلذنكيمل نكل وزهيلعم ردقلامفىذلامهمالكسنجن مى( مه هر 2

 فيحصتو هوءاغلا,ىحدلا لصأ قو ضاغتالا ىدعءاضغالا نملو همم 1

 قةحمي هنالمام اان ريعم ريمي ول صح ىأ( متيالاك ) هن ومتلاو لوي لوبق مدعل (تاز>عملا نم

 روة:لانماكتي(بيطخالو)موظنملان ماك( رعاشلا) اهرخاوأي ىأاهعاوكاسعالا لءقاذل و رمالا هب

 لايحللاىأ (هبوهئلاو)ةليح عج(ل ملا نم)عونوئدن ىأ(برضناميط+وأارعاش نوكينأ)

 ىقوهو_ذفرأ ب هذهناهار نمم_هوتل ةذؤوأس هذي سا>نلاءوممهوق نءذوخامو هوسدماتلاو

 لعفةغيصو هضفلاءاموب هزل ءامدبا د1 ةماعلا لوةئو هن ىلطت مءاا ريس ةتاذب ءالا نهىلصالا

 هل+_جوالناعللاو ىب ربا| ىف ارسلاك ىنععحج رسم ف:أ هإو غل ىفاعملا ل هأراك-:اها اريثك هما شتال ن وك

 نهلي_ضقت ل_ءعأ(صلخا )حي>صا ا رهاظلاهناناةىذلا(لوالا) ريسفتلا ىأ(ليواتلاو) ماك

 ٌءصااصدلألا رغما ىف لاو لاكش الا ىأردكلا نمافصأ ى أ ةإمهمداصو مالو ةمدعهءادك صاخ

 لعفقأ(ىضرأو) همال_بااوةاذنلا ىنعع صالملا نموأدوجأ ىنعم وهو ى-,تنالوصولل راعدسو

 بهذىذلا (ىناثلا لب واثلا ادهىفو) ةمياسلالوةعلاد:ءالوءقو ىذر رثك أىأ ىذرلا نملوضقلا

 صيغ نمةمجعهداض ل_,ةمملادي دش” لوهجاءانبلا (ضمغنام) ثيد لا ءاماع نموريغهيل

 هال فل الفرطءااورصتلاوبع ضغبهنا( نفحلاه-ياع) ضمغي ىعمونيعلاءاطغوهو نفك
 ضارتعالا نمملاسريغهنا نعدبانكوهوناقجالا حان ا عدعىذلانمدعلا ىفءاذةلكوهوأ هنىتعن وأ

 ه-ةبطاذا نفحلا ىذغأ نم عدلا ةيفاةلل>اللو هدب ىبمهفلأ و نيتم>ءمداضونمغب( ىدغب و )

 م- ماعءايدنالاتازجعمناماهيا نمهيقاملاحوج رموإ_عج لق هل ءقاس# بيرةوهو تكسو ءىوأ
 زاعاؤ(ثاثهج و)رخأهوج وهيقوةليحلاو لييختلا قي رظد ولواهتضراعم نكميمال_ءااو ةالصلا

 هزا> عانأ ىلع (ةفرصلابلاقن هسه ذم ىلع ) إو هيل عىلاعت هللا ىلص هتازح عممظعأ هناونآر قلا

 رك ذامالول هل ةعنارنالا لعن ورداوةل بلا بسك مهنا عمةضراعم نم مهمك و متر دق هللا فعدد
 هل-ةينادتالاو هل(ةضراعملاناو) ةعيشلا نم ىضذترملا فد رشلاودازتعملان هريثكو ماظنلا تهذءيلاو

 نايدالا ىلع( مهر ود#مسذج نم هل-عنا.:الا نأ نمةنسا أ لهأىه ذمدح ا ىلعوأ) هنمممككو

 . ىأمضلا ىلعءانبلاب( ل_بقكلذ نكي نكلو)هنمنونكمتمم ردة ىفوهاسمىأ هج نممالاكب

ت هّللانال) هدعبو ىدحتتل |لبقدارلا لي ةومضلاب(دعب نوكيالو)هر وهاط لق
 1 نوكس (مهردقي ملىلاع

 اوعمسيل مهنال هلبق هلع ناينالا ىلعةردقلا مهيف لع ل ىأاهفيفذتولادلا ديد_كتواه-تفو ىفاقلا

 هلوقب امهْهدب قرقلا ىلا راشأ هل قاما رقسهذملا اذهناكاا ىهدعب(هياعمهردقيالو) لئماملاك

 رهاظ ع ضاوديد_كلاب( نيبقرف)ءد_عبر وك ذملاسهذملاوةفرصا|بهذمىأ(نيسبهذملانيبو)
 اىلعه-:ممهتكعمد_علوهتع اوةرصن كلا هلثعناينالا نهلوالا ىلع مكمل

 سذج نم هنا عمى اع

هونك ةئسلالهأ صعب هل ا!بهذو ةفرصلا نمع ىناد-هسداوةل لا فهل مو هر ودقم
 وهو م 

 انيعع
 بو

ا» ركذاكهدعبالو ىدحتلا لبق ىأ (دعب نوك الو لبق هنم ممكن مدعب هلثع نايتالا ىأ
 ةاملال ءقهلوةيدارملا نارهظالاو ىحندل

 الو) .ةهلثعناينالا ىلع ىأ(مهرد_يملهنلانالإ هلوقهديوأ# وةمايقلا مومىلا ىحاللانامزلادءبنوكيالو هلوقب وقراسلا

 مهناالاهبملوالا بهذملا ىلع مهتكمنلرهاظىأ روك ذاةينحتلاديدشني (نيب قرفنيبهذملانيبو)هدعب ىأ (هيلع مهردقي
ىلعهنم مهمكةمدعلو هنعاوف مه .

ر ودهم سز+ج نم هيك عمىناثلا 
 مه 



 (مهرؤذةمىفاق)نايثالام تضر اعمل رثئأءاقلاريغ ةخسن قو(يرعلاك مقلاههعيج ىأ(اعمج) ني هذاا ىلعو ىأ/امهيلعو)

 متاطوأن عىأ (ءالحلاو) مهنادب أ ىفءانعلا ىأ (ءالبلامهاضرو): روصلا ىف ىأ(مهرودقم سذج نموهاسوأ) هلا ىف ىأ
 وهوم-

 (لالفالاو) مم ايعأو مئاسنو مهافطارسأى أةخ: فاك ى لاو ىأ دود منيل رسكي(ءابسلاو) دلبلا نءجورخلا هلا م
 (لاومالاو )لاتقلا لاح ىف ىأ(سوهنلا باسو )رشلاىلاريخلا نممهتفل اخ ىأ ( لاحلاريسيغتو ) لاوحالا ضعد فمهسفنالوأ

 لالذالا.ىأ( زيجعتلاو)ارحزىأ 2 عوبب (خب وتلاو) ارهةىأ م رقتلاو)لال_غالا نممهاوركف ىقافذبىأ

 ماظعب ىأ (ديد_متلاو) ر تحصسسسسسسسدلللل يلمس خلاب سس ل
 أ (د.عولاوا!لاكذلا : .ش لوالا بهذملا ىلءءادهذلا( برعلا ل رت نياوةلا ئذه ىلع ىأ ( اه. جام مياعو )لرب دة هلئاق ن سيت

 نام كارل امو | (9) «شسةدوسرصقكدشسب مواز موها جنينا عب.رذق أ( مهرودق اجابت
 املاو ارتدوا مخ || ءنوردغي ىذلاعءابلا مهءالك سذج نمىأ( مهرود_ةمسذج نمو ءام) ىفاثلا ىلع مهك 1
 ةلالدرهبأوةءالع رهظأ [[-7 وباملاو ماللاو ميحتا حقب (ءالحتاو) مهدانعل هراوأ.نباانمر ىأ(ءالبلاب) مهرايتخا ىأ (مهاضدو)

 ةلثعناينالا نصزمال) || ىو وداود حولا دل مهملانيسلاراسكي (ءابسلاو) منا طوأو مهرامدن مموج ارتاووااللا
 ١ هرعلا نمابيلعاوناك ىتلا ( لا ارم ةنو)موماهأو مهقنال(لالذالاو) موقاقرتشاو مهلهأو مهدالوأ

 موللاب( عد رقت اوم هممت دع اذ_خا(لاوءالاو)مميفكتةلاو لّدقلان( سوقنلا باسو)ةماهكلاو

 مهزجعراهظاب( زيجعتلاو الهجن ا نمهيلعمهامعيبقتومهمذب( خيب وتلاو) ري_يغتلاورحزلاو
 ,(هبانمبأ)اونمؤي) نام عقياع(ديعولاو )ةرخ الاوأ.:دلا ب اذعب مهراذنابمه(ديدهتلاو) ىدحتلاب

 هتحاصق ىقنآرقلا ل_ة:ىأ(هلثعناينالانءزجعلل) ب رعلا كرتفهلوةري_خوهو ةمالعرهظأ ىأ
 ا هلع نار:الاىأ(هتضراعمنع) ضارعالاو عوجرلا ىأ ص وكسنا اوهو(لوكنلاو) هزاحعأو

 هلهراملاهعوننمالهياعنو ردقي ىذلا مهمالكى !(مهرودقم سذج نموهئثش نءاوعنمم-هاو)

 ةةرمصلابال ل ثمنعنوز جاعدسفج نمئش ىلع نورداةمهناوهو بهذملا ( اذهىىلاوإ)هوج ولا عمجنم
 ىلا بوس«( ىنوحاىلاعملا ونأ مامالا)ابهذ_ههرامخاىأ(سهذ) نيلوةلا نيب قرغلا وها ذهو

 فسوت نب هللا دبع نيثالملا دبعةمالادرفامد ءوان رعةذدلا لدأ ماماوهو:دأب مسارغصملا هنن نب وج

 نسع لويكشااو

 ىأ ( هةسطراعم

 (مهناو) وهف ةضراعم نع

 زو-< و هز هلا ربك
 ىدن-ءاوع:م)او>-و

 (مهرودقم سذج نموه
 مضن موتر دقمة خس ىفو
 مهتردق ىأحتفتولادلا
 بهذملا ىأ( اذ هىللاو)

 ونأمامالا هذ ىناثلا | :,.تع حسن ةنسمرحلارشعن ءاثف دلومدلاوووهةيعذا ل أ لعانيمرحلا ماما فاشل ىروباسنلا
 كللادبع ىأ(ىلاعلا | ند(. هد "عير نمني رعلاو سماخا فةئا هعبراو نيه بسوناةنس وتو ةثامعيزأو
 (ىنوا) دهم ىلأ نا هيوم ب سن مل ًاوىو:أىأ(غابأاندنء)زاجعالا(اذهو) لامااوب (هلاوةنلا لدأ

 ىروباستلاريغ_ضتلا, | تحسن قوةعيدبلاب ولع ةموهواتاذدحق ىأ(اهةنأ ىف )ةبيرغلا ةعدتبملا ىأ( ةعبدبلا لاعفالاب
 اهيفوزوللا رجشنمتناكوماللا:ةالصلا«ءاعىموا(ةيحاصعلابلقك )غاباب قاعتموهوان فن أ
 ءارباوءاضولا لاك (اهوحضو) هو_صفام كلذ ري غىلااه عفتني وئيذنو هلرمث تناك تازجعم

 ايف( رظانلا لاب ىلا بسد_ة)غابأ هنوكوأناذلاورمالا ىأ ( هناف) قوملاءاي>اوهمك الادصرمالا

 نم)أثنةداعلل قراذملاعبدبلارعالا(كلذنا)ءرظن لوأى ةعرس اردابم ىأ(ارادب)رطاخو هركشو

 منمعاهبزاثءاة_ةرعمةدابزب ىأ (ة-فرعمدب زع) ههدنىلءرهظىذلا مالا( كلذ محاص صا ددخا

 درب ناىلا) هلاو>او هن( ملء لضفو) هنامز لهأ هن ىتعبناكى ذلاعونلا ىأ(نغلا كلذ فلا ماع ردقي
 ,هتيغلبأ نيب مثهزاجعا ملعب ىت>هيفريدتلاو لأ: لان( رظنلا عب )هموغل قبس ىذلارطاخملا (كلذ
 كيو ضال يل يي ع يه يا ا

 مامابسقا#لا وهو

 هلوه_عقاشلا نيمرحلا ||
 لوطلاىف ةطسابلا ديلا
 مالكلا اة

 نامث ةةسفوتلوصالاو
 ةئامعت اويوطمسسو

 ءاماعنمىأ (هري-غو)

 لاعذالا هداعلا فرخ ن م خاب اند نعاذهو ) ىلاعملاونأ أ ( لاو ةعامتاوةنسلا لهأ ) تاعش 4 (

 بلقىأ (رظانلا لابحلا قبس د_ةهناف) امه ريغو قوم اءايحاوءاضيبلاديلا جارخاك(اهو غو ةيحاصملا بلك ان_ةنأىفةعبدبلا

 بلة نمرك ذامىأ(كلذنا)هرسةيفخو هرمأة قيقحىف لماتلا لبةةل هو لوأ نمةعراسموةرداممىأءابلا يسكب (ارادب) لماما

 لاقث مح نوعرفمهونم عونلا كلذ ف ىأ (لع لضفو نغلا كلذ ىفةفرعمدي زعكلذ_محاص ص اصتخا نم)اهوو ةيحاصعلا

 مهلا ىنةد:يفىأ(رظنلا عيحص) رطاخم مهو نم ركذامرظانلا لابملا تبا اىأ(كلذدربناىلا) رح لا كملع ىذلا ع ريبكتل هنأ
 ردقلاو ىوقلا لان لعفوهذارشبلا قوطت حت ل ديالا اهوضو ةياصعلا مان نا ىحلا ماقال زي ئي و مهولا ل عه 5



 نم يملا فةخذىفوةثام ع نيم ةخ سن ىفو (نيثاا) ىف -الالا باسل ارا دام مهدد راعملا بلاط ىأ( قئالخال ىدحتلا امأو)
 م-معىلاعتو هناح.سهللارعخأ كم همامتب ىثالخلا ىأ (اونايلف) مهمارع ذو ىلع ىأ( ل ءاونايل مهماللك سذج نمو مااكب نينسلا

 رود عد قد فه)اريهظ ضعبا مهضعد ناكولوهلةءنوبايالنارقلا اذهل ثءاوت ابنا ىلع نملاو سد الات عمتج ان دا لق هلوع

 ةردعما نام قةن الك اءو>ول اد>الةضراعملا ن عىأ( معى اخاه جتمناالا] هصقانملا كرتي ىأ (اهمدعمت ةضراعملا لءىعاودلا

 نع مايل اللا ع :عنزاىتآ )ةوبثللهاوعد قد ص يل عااد ةمال ءو هنآ نم 1948 باطدتو ىأ(ىنلاقول مدناثك)

 كو (مهتردقعمسانلا

 . - *ءا | ع نع 0 ل ا ءووز٠ 3 هياع) مر دقم عمدخسن

 ع نين لا نور نامت جا مر !( يجن ) ىليت يف اقم مست( راجل نزيل مياطك (مّمع ةنامزلا عاشت راو
 30 |0016 اعايل) ةفيودقال( وة ملاك ست زم ماكي هابل ريغ دعب 0 مهضعي نك ىأ

 رؤوندع قلو ) داهشالا س ور ىل ءاورمعوا ود ودق وهع رامل الو مهو هلة« ىلعا هردقي ل ىأ(اوناي مهزج ءلاح ىؤءاوتسالل

 (اهمد_ءمت ةضراعملا ىلعإ ةيلهاجلاة يلا نماهيلع مهم وءّةدراع1 مهوعدامةرثك ىأ(ىعاودنا 'ّ

 لا نامل مر ةتمد| دقت وأ مزلكالا ةضراعمكلط ىأ ( ىدحتلااهأو) ءاوقب هتوو

 واولان وك: نادعسالو

 : ْ 0 نا رياك ١ ولعت هيدي تلاوأ دع
 0 و م كب ا ا لاقىذلا ىأ(كلذزاك

 موج غاب مهلصأ ل يقو بغارل اهيلاراشأ كرك دامنق عاشد ها وثلاهمقن ومسك هاهيلا سانأ| عمجرب مهزجعو) ىبنلاكل

 و*هنادارملاق ل_.ةمهيدشتلل هلامعتسا ىلعءاهقعلا حاطصا دةورك ذال لة: مئافوحةراح#لاو ردع ىكأ( 1 | 2
 0 5 دل ا 0 مك

 الناب | خرا عافت او ةيلع م ةزدقم عمورضانلا نع ءايعلا هنا غانا قر خت مو اى لانولم) كلذ ناكسا) ماما كلذ

 ىأ(كلذ ناكولف] مد [ك اهحةفولادلا مكب ةردقملاو مايقلا ىلعم ردقل نايبوهو ني دعقماونوك« 1 1

 00 ان ناك از نع ترجاعتشلا مولع يا يس ادد ( هز جعو) معاج منع أل ورم ةماعلا 1 او نإ ساو صو رول وو الا ١ يي يو
 نيلوقلا نياقيفونه-فناىلاةراشاه-يف( قيفوتلاهللاو) هنوم ىلع( ةلالدرهظأو)ةزجعمىوق 2

 كر اغلاناش نمنال مهءاعىخىأ (ءاملعلا صعد نعباغدقو ]رخ 1نممهفالدخاو هج و نممهقاقن

 هسذج نودهعون ىلع ةردقلا مدعبوأ ةفرصلاب( اهنع ىلا هللا عنمناالا ) ابيعاو دةرثك عمةضراعملاىأ

 هللا و) ى.ةحّلا ةنانأو
 1 1 0 76 2 1 هلوق هارمظنو( قيقولا
 ىع) لاقواعلا ىتدمهنيمضلو( مل_بوه لع ىلا عت هللا ىلص اب آروهطهجو)همزالهيدب راف و<نا 0 1 5

 نم روطأهةزجعمن وك نعل [كلذنعرد ها حاتسا ىتس) هاو فاسنيذلا(مانالتانارئاس | لب ىالي ناكل
 ماهق آةقدن) رهطأوىوق أ هنام_هوميد_ةءايدنالات ابا نمدوتو ىوملاءايحأ نا عمدرب_غتازجعم 3

 3 3 0 كا 2 ٍ ع رع ناعدشتو ابوس

 (اهباباأءاك ذو) رومالا نم خام ىلءفرقوالريعتسا ماقيقدئذلا نوك هقدلا ى_عمىلدأ (نرعلا 2 5 59 0 | 1 3
 3 3 3 00 0 ل ع 1 : 9 قى ىأ (ءاماع سعد

 نمروثول (اهوةعروةوو) لاق“: اا ةعرس ىذتقت نهذ-الةوةءاك ذلاو صا اا لقءلاوهو بل ء-ج (آ لح 0 ١

 اذه ناثنماذهناىعبةكرد ل ةوقلاوهو لةءعجلوةءلاوةءانزلاوةرثكعلا ىهو ةرفولا || 0 2000 ١
 9 : - ىهىدأاهنْر_حعمىأ
 هجر ف خصما ىلعدربالهنا عمم_هوناك رك ذا ميش صاخ _ءءالا سسك متوافق هرضنالو نضحا 2 انآ 8 ل 5 1 لا

 (هيفةزجعملااوكردا)-:طفلاوءاكذلا نمداوصخاس ل( ممناو )ريغ ن_عءاكحهنالىلاعت هللا 1 2 5 6
 (مهتنطقب)هقاست اوهمظن نس وهيناعم هلا زجو هيك ارث صاو+*نمهوملعال نآرقلاق 6 0 حو 1 78

 هريغىلعهروهظوهزاجعاةفرعمنممهسوفن ؤلصحىأ (كلذ نممهءاجو) مهئاكذ ةوقىأ || *. 7 ١
 مثالا نم( مهريغو) هتوقومهك اردارا دة ىل هه غم ل_صحىأنيسسلا عّمفب (مهك ارداسسح ) 0 0 _

 ىأ(ل-هئارساى؛و) مه نوعرف موةاوناكس اسنلانمل-مفاسقلار سكب طبقلا( طبقلا نسم)ا 0 مي

 0 وعسل فارما وسما رو نيسوةتست الأ ىذلاىأ( كلذ نع رذعلل
 اهانعم عمولعةدحو مهموهفةناطفةدش ىأ(اماملأءاك ذوب رعلاماهثاهتدب )كلانهاهروهظ مدع نمهعز '
 فارت_ءالا ىلام_هاجأامىأ(مهتنطغب) نارعل اىفىأ (هيف# ردعلااوك ردأ مهنا و)مهلمانو مهقلعت ةرثك وىأ(مخوقع :روةوو)

 هياغلم_متاك اردا ىذتقعىأنيسلا مفي (مهك ارداسدحب)كلانههيفقا وكردأ اممىأ(كلذ نم مهءاح و) مهتزحعم نم هنوكو

 نمىأ(مهربغ وز ىدومىأ(ليئارساى:و)نوعرفم وةىأ(طبقل ا!نء) برعلاريغوىأ أدتبم(مه ريغو)هتغالبمراهنو هتحاصق



 (مهلعزوج ثيع)#ي تلا ضء.ىف ىأ (ةنطقلاةلةو)ءلاهحلا لاك و ةنطغلا مدع ىهو م دعما نيغلا عشب ,(ةواسغلا نم ءاوناكلب)

 نوعر ةلضأ و هوعاطاؤهموق فة -اف العورعلاو دقوىلعالا كدر انأهن عراك ىلاعت هللا لاوؤك( مهر هنأ ن نوعرو 1 4 وةعيلعىأ

 لجعلاف)مبدروهظنوكىأ(كلذ) رفطظ نب ىءو ههمسا و لع ا رم ءاىنب ءامظء نم مناك ء( ىرمال مهاءزو>و)ىدهاموهموق

 ىل-_ءم-هعاجاعم) م رع نبا ىسعىأ(حيسملا) لئار ا ىنب نم ةفئاطىأ (اودبعو) مهناقيا|تابجو ؛ىأ( مهنا ءادعب وديع
 هلق دعبهبشلا هيلع نا ن ماو صين :ءلاو 8 الار جس عام“ 1هبتنكلوءودلضامو) وبلا ىأ(ةاتفانول

 لب )4 هه نم ْغابأ ف !ليدسقنوبرع 000 اك ذمدعن ةتياتك انه فد وهو رطل

 لج ورنسُفت فطعميلعةثامغلا قف طعوةدالملاو مهلا دعوو انغلا| ةنطفلاَهإةوةواع هلا ٠ نءاوناك

 هنانوعر ةمماعزوج ثيحع) ىلاغءااهمو ؟دمسنز ١ ن هم وةقديسي ىغلا نسل لاف «لهاح ع

 ةلاومل 5 ىلعالا مكبر انام4لاةنوعرفنام مت واسغ تغلب ا اكريخوه ناكم فر ث >(م-ب و

 داو دولا ةارمسا ىنب نهىلجرو هو( ىرعأ لامماءزوج و) طبقالهبنلاباذهوكالذ
 دع رقبلا نمريغصلا ل>ءلاوءودبعفموب رهناىأ( لجعلا ىف كلذ) ماس همسا لجرل بو فموهو
 أ || ناكورةءلانودبعي ةرماسلاىه موق نهنامركل هأن مناك و ىرما لا مهلض ا ىل اعت هللا ( مهنا

 رهاو اهني زو ىلا نمالدع مهل غاص مال لاو ةالصلا «-يلعو ا رهظ» اموانم
 54 ازه مهلاقف كرحتي ناك مال ءااوةالصل اهيلعلا ريجهبكر سرفر ثأ نءانارته يف ىفذقو

 هل صقأم يلوقع فاس هوعب افهملكاك ماك: ؟ ءاقهب ملام , رطلاأطثاى ءومناو ىعوههلأو

 (هبلصىل_ءمهعاسجاعم) م منيا ىسع(جيسملا) ليئارساونب ىأ (اودعو) مهريغو نورس
 ىلع هبعش قلأىأ (م 4ه.ثنك-اوهوءاصاموهولةقامو) لطايداقةعاوأعمسا سدد فيك ايرناك اذاو

 تالا نم مم8ع اثب) متيم ل يعادحو دهومأ صق مال !اهيلعىسعهنادووملان ظو ىل ئارع ءالحر

 اماغردق 3 مكمل !|ن ؛ كلردتر وهظااهءاغىف مهايآت :اكمهماهف أ ةقدمدعل ىأ ر اصداللةهشملاةرهاظلا

 ىدوالولقفإ رهن (اذ_ه عمو) مهءاحامرو وظل م عك م دعو ءاح لاف( هب ةنوك_ثالاسهماهفأ

 ءىءريسأقد /| ىف هل. صفت و هنمهانأ أ ميقمهكسش ان راصداةنباعمىأ(ةرهج هللارنىتح كلنمؤننل

 7 وعم> ةراجشالا ىلع زي لسعلاك لطوهو (نا لا ىلع) ل.ئارساونبىأ|اوربسزأو) نايبلا
 ةالصلاه-ياع ىموملاولاةهيتلانماوجرخاملاوناكو هاولس:د>|ءىفاملاكرثاطوهو (ىومللاو)
 موحالا نم نارا رخل م-ه«ةزرع ءانةزر نادت عدان رمش نارسعلا نتا :+ رخأمالسلاو

 (ىفدوهىذلا اولدّئساو)د_>او ماعط ىلءريصن نلاولاق مث مه دابا نو ذاناو :اك_:ىول لا, مهاناف

 ىول_باونملا وهو(ري_ةوهىذلاب) لصبلاوسدعلاو موقلاو هو ءمهدنعام ىف داالدبا وملط ىأ

 7 لل (اهةيلغ اقف ر- ءااو)فدلأ لاي درفأل يصف: اويفوكورتملاىلعةلءادغانلاوأ ||

 لبقو عم ىن»ءىلعو لها ىنعع ردم لها ةءأاهناو لها نممالسالا لبق هيلع تناك

 هدوجونىأ(عث :اصلاب فرتعباه رثك [)مب رنمىدهىل-ءهوقك لهجل ا ىف مم

 هوك ذك ةنسلاىف دن حم ص ىلاعت هللا ىلععت :اصلاقال_ طاوممالا ضءبك ةلطع متلو ىلاعت

 اولادب رهدةقرك :وعم نا ىلا راش هر 7 7 وةىقوءومدحأامم داو ىلاعتهّلناهجرىطويسلا

 هولل-ةةاسو ىلاعن لاك
 هللاهعذر ل اميه

 ىأ (م- اخ هيلا

 تالا ند دوح كلل)

 ىأ (ةئدملات ار_هاظلا

 (راصدالل) ة<_خاولا

 ظاغردتب) ة>ةفنملا ىأ

 ظاغو ىأ (م-هماهثأ
 هاحل عاف (ام) مهماهوأ

 نوكشبالإامةخنىفو

 5 ىغاىأ(اذهعموهيف

 لاو>الاوةرهاظلارومالاب

 ىفو (اولاف) ةحضاولا
 اباطخ ىأ اول.ةذ ة>سن

 منعها ى> مون
 ةاةذاو لاسعت لوقو

 كلن هون نا) ىموماب
 ىأ(ةرهجهللاىرن هح
 اورمدمو)ةر هاطةناع

 ىأ (ىول لاو نما ىلع
 اول_-ء>وامواك أىع
 ىولل-4ا نم نيءىنرتلا
 ىولاريطن مس

 نااولاقو اذ_>اواماعط

 داو ماعط ىلعرعدت

 (ىداوه ىذلا ولدة -اوإ)
 «ءاندلا ىلابر_ةأىأ

 ةسرملاو رادتلا ف نودأءإا

 برعلاو )ةليما ىلا برقأو ةقككلاو دك. !اىلاةداحلا مدعو: ذالاوةستر 1| قىأ(رخوه ىذلاب] سد ءلاوموقلا وءاثقلاو لقاك

 ع :اصاان فرتعياهر 2ك ةنايدلالاوح أوة»د رشا ارومابل هلا ن مهو. لاروهطلءقا ملعتن ىلا لعاب

 دي>ودلا ةماكب سو هيلعهللا لص ىنلاءاجاذإو هللا ناو. |ضرالاوتاوهسلا نان هموهتلأس ن ءاوىلاعت هلوقرهاظو هاك اهعيجلب
 امواولاو ث ء> مهض» لو# ةنم مز و 5 !اولاملا لهأ هس ءاععجاامماذهنالدوج - و« هللأ اولو#ن امال هنباآلا هلاالاولو شد ناوهو

 توءوانض»ب ىيناىذتقي نارودلاةرو دونامزلا ل اوطناهءاودار لب مهمل أهيل قيلذام «ةااخ .رهدلانارهدلاالا انك لوم

 هدف مثفرصةلاوأ هقااخ ىأر هدلا انآ ىلا »تلا لا دقو رصعلا لهأ هنو هوتي دذاكرهرلا ىلا لاءزالا ضءداو بنت انضمي



 هللاىلاانوب رقيلالامهدعن اممم ءةناك>ىلاعت هللا لاتاكان رقت أ( ىنل ازىلاعتهللاىلا مانصالا,برق) برعلاىأ (ثناكامكاو)

 ) سوهياعيل اعتهللا للص لوسرلا لمق ند ه) ريغ دمع ن مهقسو ىأ(هد>و هللا نم !نهمممو) هللا ءانواع- 2ءالوهاولاوو ىلز

 هناالا ل ون ةقرواذك و ةدعاسنب سقو ليف: نيورمع نبدي زك هيرديحوم ن ءآىأ ( هبل اقصوولةعليلدي) هلاسرا لمة نم 6

 اومهخ) مدقلانامرقلاو رك !!نآر هلا وهو( هللا انك لوسرلا] برعلا ىأ )م هءاحالو) ةيفعلاب فرشنوهن نم .اوةمعملا لردأ

 هنأو م ” افهتزجعمةلهولوال) مهتيلهأو مهتيل .اقةداب زب ىأ(م ميك اردالضفنا ونسو) مهتفر م ا

 ئأ(اهاكإا هوكرتئأ(امندلاو طفرو ناب اواناد>اامومك امو.اودستك اوىأ (اناسءا موي لكاودادزا و)ارخآمهلج والوأ مهضعد ىأ

 مهعءارآ اولمقو) مهر ايتءاامه وةرافوىأ(مهاومأو ,مهرايداورحهو) «ةعبأت -مهكرب 5 وه نع ادا عدرا انام

 لَم م ضع !!كلذدروأوىأ( نأ ولهنمق: ,ءوقوهش دةرصت قىأ( هترصن ىف) مهءامحأو مهب راقأرت "انوىأ (مهءاثبأو 1

 مع مه ىعمق)ءاملعلا

 م.م

 0 ل تأتآ

 ١ ! مان_طدالاةدمع (تناكاما مك اوكللاتدمعةقر 5 الما اود.عهق رقوره دما الااخ 1

 تارانع رم ءكملا
 اكل تارابتعاوءاغابلا الا عروسة اروهةزارةعلاحاولا ىدتالو(ى كرولا هللا مانصالاب بردت ) مهتم تاز كنت قد ىأ
 كيرالا تاخر
 اعىأ(ىق:ور هل حولي
 هجمليوءاوض لعمل

 لاس ههدحب هللا نمآ نم مومو كار د1 م وع ل :ءعفلدزا

 تاصل ا ىنأن بة مأو ةدعاسْنب س قو لد: نبأك هم اهاحلا قمل_-وهيلعملا دعا لس( ل كرار

 هناعو:صمقراظ ةءاللم> ولو 1 م ىلاهادهىذلا(هبل ءاهصو هل عىل اد

 دحاولا هنا لعل دن 5 00 لك كو

 هللاساتكب ) لامع: هناىلا مهيدوياىلاهتهشا شد ىأ سوه ءىلاعت هللا ىلص (ل مكرألا مهءاءالو)

 .(مهكاردآ ل ضفلا ون. 3 وة لا مولعلا كلا نمهيقامىأ (هتمكحاوههف)ه 1 رثملا (ىلاعت
 اه>-5 5و اع كلا و كر اهديقل لاقد مهممةويدملاب ةرظ:نلوأق ىأ( (ةلهولوال) يلع انزو

 ) امر >> 9 ءاهص

 الر ءالا هعيدصت

 روهظو هرثأن مقرب و
 ىازلاريسك,(جربز) ءرمأ
 هدد>وم أه عسب ءارلار

 ىادح ع اووسسات د

 مون لكاودادزاو +( اودم ' اعز نآ رعلا ىنعب ( هتزجعم) ةلهولوأ د: ءىأ ةيديةونلوال مالو كة وأىأ

 ناوئمةةهادن ع !ةءضو:ئقءدانزلا لمق هع قب , لصد لا ىءتينامالاو هنزحءموهنوملب اه .دصنو انامعا

 ىأ(ه© ,كىاهاك ايندلا )او كرتىأ(اوذذ روز مزاك- !اإ-عقرر-ه: :مهمفةلخادلاعالان لة

 هيلعىلا: هنا ىلصءاضروىلاعت هللا 03 اًضراا- ءلط (م لا ومأومهرايداو ردهو)ْئ * لك ىلع 4“ ههكرامدخال رهوجوأ هذ نءةنيز ر

 (هيلاجيتحاول) ىثووأ
 (ىقةحو)همالكىلاىأ
 (اذكل) هءارمىفءرعأىأ

 نءانمدق) د-ةةىورب

 ىلص | :.د:تازحعم نايم

 مل_سوهياع ىلاعت زيا

 حوطووىأ (اهروهظو
 بوك رن عى .ام)ادرعأ

 ءالعتسالا ذهن ءءانغتسالا دصق و ىلا ا اسوس>ىاعملات وةعمل ثم( اهروهظوكلا د .لاءذه نوظي

 (ىأو )هيلي اعنانه ىف( هنرصن ىف)هيدزاز ءاوهنرصن لجالهلندناعملا( مهئانباو مهءانآاولمتو ) سو

 مل( :و رداحول.» ءام) لاباس هتانآر وهطنام ءزو(اذ- جه ىعمىف) مدقت أ مهن :ءباغئذلا ل5 اًعلاازه

 ةلمهملاع ارلارسك ءةدحوم اع ! لانك سو ل 11 ل اول هلرهظد

 هيلا جيتحاوأ) لاماذلوهفع- طلهلو .ةمدعمىلاةرأ ثاه_ىقوءالطإ اكوهىذلا ىثولاوةنب زلا ىمومجو

 ريغ نع (اهروهظو) لس سوو 4- اتا لص (انب مم ب :تا ارح»منأ. نمانمدقا ذكل )همي ةحت ندي ىأ( ىةحو

 رومالا 000 ءاداعأ(كلابملا ذهن وطب توكرن ءيتخام )وهم ةوبرعلاع ءاكذ ٠ نمههركذ ا1ة>اح

 ىلصوءدحو هلل داو ( نبه“ -ساهملاب و دار ور لا قيقدن لمقام رهظت امىأ(اهروهظو ردا

 امئاداريثك مل وهبحتو هل [ىلعو هدعد ىنال نمىلعىلا عت هلل

 نها
 هليأن , وني_عجام_مع .لاعت هنا ىذد ولع اطمدح لك !ونطب ورهظاتملك-!تاز>ءملاوتانآ الا نافع. 1 نمعنماللوةنن و

 |:طاباداعمو ا.اعمادانئساو ادا تعا لبكول منوزاذ .ةاشوانمقاو وواذم ناعيا تسحر هو نا وح ذلك ىأ (ىمتسا

 ءايلوالاو ءاماعلا٠ نممءابتلعومادتهالاوهادتقالا موحش هبصو مل 1 وانا تام ىلعمالسلاونالصلاو هارخآ والوأو ارهاظو

 تارم.ملابوانااحآت اربملاب وانلااعأ تاريخ بانل مدخأ مهللا ء هلل انادهن االول ىددم لاك ايو ءاوس اع اناتعاواد ١ ملانا 00

 نيملاعلا براي نيمآ توعدلا بهم سرق :كناتاوءالاومممءايحالات انمؤهاونينمؤااوتام !لاونيمل- الوانلر ةغآوانلاوحأ

 ىزلاى الا فلا ةديلد ه وباهولاك إلا نوعي با" 5 ل|فصن متدقو «نيملاعلا بر هللد لاو نيلس رااىلعمالسو نمجحارلا م ءرااب و

 ىناثلا ىداجل؛ اوأ ىف احا هن :صمهرزحب ”املاو عج ا وصال ىةوملاهللاو باملالا بارا دنع املا اذه ىف ىفاث هل سل

 نيمآهنعةعساو وهج ريلاعت هلناهج نر ىفبملالاع نم ع الا يفلاإلادعبة رش مدع ماع وهش ند



 ء مارملاهرك دبا دس ناس #«ىذلا مارك الاولاللاىذ ميحرلا نجرلا هللا مس:

 ىأ لاوةزرلصلاه مل اع«# بمد“ نم مائال !!ىلع<

 كد

 ع( مال

 مالكدلاو

 ىلع ب يام ناد “قى :ط_صااقوةد ىئافشلا ب اثكن ,مىاثلا مقلا

 اممةىفاتلامةلا) :

 0 املا ىأ (اًذهب 0 عااىب عل (١ ىلا: هل هلل <> لغقلاو 1 ىدا اقاا لاق) ا سرا لءسو نس مىنلا تان فوة نم نيفاكسملا

 لوأى ل انررحوءانررقامى ا هدرأ الر هع هدب وانرصتقائأ(ماللك- 00 ,فانص#) ماظءىأ(مسق)

 ا[ هيلعدقي دس نوع وق الاسهل ااذه_ راوبأ أعو# ىأ(اهءو#وباتكلا

 *(م 8 ااوةالصلا هياعم ع4 0 > نممانالا ىلع سا 2 .. لام

 ةقخةتنام وهو ىح - عيج قوةلاو سانلاو قال !مانالاو هرهاظوهو اعرش مزليامىعرشلا بوجولا
 ع ص١ 0 :هللا هجر صدا هر 5 ىلاهدد رالاما_ةالأع نم( م.ةامهو ءزماللاو6 الصلاهءلع

 ل م ؟ هأنر 17 الع او ءدر اى 1 د وستكلاا نهرب غنم هانرردسخ < اىأ(هي ةمالكلا

 با ال مهغوق ةنماهلا جاوا يا 2 عوج ١ دل .رهكوهنل غل -ءا لاجاىف (ياتكلا

 لعد م 0 ا ١١ ءءالص) 4. اع (هقي دص”بوح وىق)هعدرالاب اواللرمضلاو

 نمل :ال ةد احالكلصالا هنالهم دقو ارنا ةكلاءلس رلار دا اس نا ءالاولوسرهنانن ابالاهيف

 0 : م «ءاخوم فرع ءأهنالو ب اتك-لا ىذصت نمدوصقملا هنالدصخملا

 سبا و>وق ةءعاس !تنا ىأه قد لاما : ىلع فوطءمر وهر<عيوهوءصاوخ نم سل أم. :..ءادتنالاىأ

 (هّتءاطو ا رقت ىءاد لدقو مرا سرت و حابملاةحاناو نوما ةيدسو ب جاولا
 اند:أ ىلاع:هّسالات هركءلااهداضد ودامقنالاتغارلاه انك ةءاطلاو همهاون بان ”>|ههرمماوأ لاما
 قرغلا ىف لة نذاه رك نوكيدة هان عابتالا لءاهفطعاذلف ى .متناراللاةءامرثك اواهركوأاعوط
 .هاعدمىقف بصر داتنمىأل ؛الء_طمنالنحاصلاىفو ع اطالا عمرا. الا بول_بم علل! نا
 لديملاة_ىغلاوهلامو هلعأوهسف 2 نمعيلاب>أ )و هيل ءىلاعتهقلا لص نوكين اب( هتبحتو) + |الدكساو

 رسعو 7 مح ىصخئالسخما:دار ااعرم ا هود 0” مو ةقور عمى ه٠ىنافهلا

 راما 0 ءااو ةمالا حصن ملوك اا علب .اا الهمز نوددحانلاب

 | كع '١عىلا «7هللا ص( هرب ٍء]مل-و هيلعىلاعت هلل | ىل هه هن ىق ب ؛الوداكهعمسدأ“ !اوهم.ظعت ىأ( (هريقوتو)

 ل هك رت عمتي ل :ملبقا دايت دلار ومأن ههريغولال اع نءهلءع--وىاملذس لو

 ءرمق ران زك>وىأ( )رم ةةرابزو )هل وبوحولا نم( أ ستلاومو ءءالصلاة حوزة
 هنرخ- توام ودرم:مامهاء ةاميوحو ونال هع : 4| ري_عو (ماللاوه) طمااهيلع)فيرشلا

 « (لوالا ناباا] 8 رباقملا نود« مك هنفدةماكح - ذهول سو ءيلعولاعتهلا لص هت قهنال

 انهو هعيدصتبو+وقءأم مربع مل-و هياءىلاع”هللاىلص(هنناسمالا صرخ“ عرق هدوم:

 | نامالا قيد لاءدارملان أو انههد_دعىنه فب جاولا وضرغلان اىلاةراثاواننفن ناسالا ضرب

 ىعطق لم ادب تدب ءام ص رغلا ناس جاولاو صر انيباوق و رج :!مدق:ةم::#اوىوغالاهأ ءمال

 قا يتلو وو)لوصالا ىف نيباك مهريغهيفمهقلاخو مطقلاةغل ضرفلا ناس حاولا فال
 اله->والقرود وهىلعالهقي : لصت ىلعءفوطءمى ويسأم دك :هناىلاةراشالاو 36 :رك ذاملانهبوجوت

 جل-تو هلع ىلاعت هنا ىلصأ مس ىلا هلم ةيرط ىأ (ه- دس عاما هلهعدقت جنب هناوهيلا ةجاحالهنا لبق

 صول اوهوعصنلا ىفةغلابملا ام ءانهدصقةغلا+ !آةلعاقمةدكانملا ونزع رالا ح رش ثدد 4 |اذهىءمان>ذوأ

 هنناسمالاىأ( م دانلاوق 6 الصلا

 هير نس ع هن ءاح أمدق

 ىأ(هتنس قه ءاساو)

 َّق هدا: ةبوحو ُّق

 هت رطو «مهل ث

 ىأ( هةعءاطو) هنو هدح

 لاث.ا بو--جو ىو
 هرحاهز با - وءراوأ

 قوىأ(ه" ةدحمو)لوالا

 له> وهدم بوجو
 در مايك هن ةعب أيهم

 ىد مدس نمؤال

 0 امنواو_هنوكي

 اسس 2 نالوءتت> ||

 ةمالعهدعد : اءمو تعد 1

 اد لاا #2

 هأنأ لا ايو

 نالقىلاعتلااكم ءاهتنا

 0 ماك

 ق هيعأك هللا مت

 ناسف لال لو_-هف

 قوىأ (هنح انمد)

 هأ هحص) لوءةلو>و

 هحصنو هيهنوهرمأىف
 در هاكهنيدوهلو_بر
 هلل ةحبص_صنتلا ْندلا

 ةع'الوهناتكساوءاوسرأو
 دقوم_-متماعو نيململا

 ىف:>يصنلاوتذا
 قهني زاك هورفو هورزع و ىلاعت هاوقلهميظ»:ب وجو ىفو ىأ( هربةونو) هل حوصنللرب #كاةدار 8 ىه دل نع أسرمعب :ةملك ةعيرشلا

 تو+وقوىأ(ملستلاوه-يلع# هالصلا ك-و)رمأو همك ما. ةلاومدو لهايناس الا بوو ىفوىأ (هربو) ثلاثلا ب املالوصق

 2 ماع درينبتولاخارتالا اذه حيتان 20 الا (ةربقءرايزو):ريغوبوجو نءامهملاج

 تابوا قمرا بجو فرش دبل و هتيدصتةيطرظابو وأ مركوف رخو تسرع اجا كا لسا



 ءاعياءوجولاو ض رثلانيبةرباغملا فو تالاحما عيج مت ىتلاهثعب رش عابتا بوو ذو ردت اى تان ملا قده تا
 ررعد هاذا ) ل- ماد سكعلا ىالد لو الار امهمدع نم مزمل ايي ام ,مناريخالاو هنامهمو نيدلا ن كرلوالا ناب

 ا هتانآسوضوبىأ(هت !اسرةدو) هتازح عمرو هاي أ (هتوب:توبث) ررحتام نمْض ف ىأ (ه هاممدقاع
 ى-لا جولا ىت هرطنو ٍءأىل<|ىجولا هجن هىلاعت هيردن ءنمىأ(هيقأا ميفهقيدصتو) ط رمشلا ىلع طورشملا فةو“ 00
 امو ىلاعت هل وقلا ضأن أ اتك-لابا انكم سلاةهحع نمءةيدص:بو>+و هناك ناوةنلاو بام ككاو قام ع- د وك ةيدصت بجو ىعملاو

 "اا اا زل د اولوسرلا| ودا ومعا اوعيط او كاعت هلوقلو راوتنافدنعكا ١ انآ
 ا د 1 ساو لص ع

 الو طقق قرد هددااوه

 نية _ةغغانالهل4--+و

 , نايل ازال

 طرشرأ رقالاو دصتلا

 مال_بالا ماكحأ ءارحال
 لاكلا طرشلاعالاو
 برا وا وتلزتءلا الخف :

 لاعالا اولخداثي>

 ىلعو ناهالاءاز-اىق

 نيف ر-ةئربد5: لك

 نامالالوةد نمد: عىلاعتهّرناهعحر ىكدلاهرك ذاك ريسفت ف طع هنوك اماو

 |ملو هعامت |الوأ هلوقل لواةموهو اهرب غو ةيحالطصالا ن :ىلاهيقلةديقىوغللا ى عملات وهف اهعرش و

 ام)تدل 0 كلذ مش هنألاةيالق ه1 ءاط تنس عامتا نال لقا لرب اه ءريسغهنالف دو

 صخأ اهئالاهرخ آو ا لا حولا (هنوبتتوبث )باتكسلا اذهىف (هاممد
 مهريغ نم صعد 00 ةملادوويلك هتك مدعى ءدانمورقكماا ن نمنالوا ن8: ةحصلايربعو

 هللا االا هنمو هنانريخأو (هيقأام) عمدج(ىقهقيدصتوهينامالا بجو) هتلاسر مومع مدع ىعدا

 ءاضرااكو ودلا مزاب ؟ دال اد ءامىلعامد ةمالةعس جاو هللا ناالا نا ل هن نااهريغوهبتكو هلسر و

 ماقمىلاعت تنام لد ءملاك- || بدك ىف ىةحاك 0 5ىفلاخو هندي رثا لا صعب

 'رم مش هلاك ةلاسرلا توت ىلع مةوتملسرلاب نا ءالاو لسرلابناكالا ىلع

 لسوميلع هنا ىلم هدو( ةاوسر ءهناباونم اةىلاعت لاق) طن هفقو ىهتنا عئاربدلا نمهيءاحام لات مان
 ليقوهل فال تسانملاو هاذ هودعب نيم نمل -وهيلعمللا ىلههيلاه جوأام ىعي( 1 ءارنآىذلار وُثلاَو 9

 وأ ركذاك ةراعدساهيلعروتلا قالطاق هنا مد عب 0 ,هريغارهظمهسقتب رهاظ زاد ءاوهذانآ رغلا هندارا

 هتعاطدما ع بجحوهبنمآن

 هيلع ه:ااسرب ناكالا

 ويدصتوماللا وهالصلا

 ماكحالا نك هرءاحأم ١

 الولالحلامر_كالى>
 هللالاق) مار_ىلا لاخي
 هللاب اوم اقىلاعت

 در-ةلاو_هو( هلوسرو

 قدك سلع (ادها 5 لسرااناىلاعتلاعو) ره هاظدن" الاءلالدةسالا اوبوجوالرمالاو هب ىدت مي هنال

 سفن بهذ: لاميخقتهن رثدملافذ- >و نيرادلا ةداعسن نم مآنل (اريدمو) تقاعي وأب 1 .1|تذكو

 (هلوسرو هللاباونمؤتا) كادعن طلافوئوا ا :مىأ(اريذنو) ىلاعت هأوة اك ب هذ هلك 3 1

 دوعيوهورعأ مالنوكت نال متكت ل قو ىكمالاو نم هو ءلمالد سوه ءاعهزلا ىلص هل لأ :اسرأاناىف_ اعلا

 قهأنشن ؛ مزاك هيوهممال اطخ سوهيلعىلا «) هللا ىلص باطن ال ةرهاظى هوةمسغلابأ وذ هوم هل ىئرقو

 هنعمل «ءابتا بو. وىذتةيرادنالا اللي اعثلا ىلعهن لا را

 هللا" نموا ىذلاىأ 6 هنأ الا ىفالاىذلا هآوسو و هللان اونم 10 هز هأوقن ,م هذعب و هلمقاع ةغالا مثلاو ل كالا

 د يأ ا ةريثك تانآ قن رقلا ف هن رمالارركست دقو نود لعل هوعبتاو هن املك و 0 1 5
 بكي 5 عك صضركقال ني-ع صك ىأ ىأ (نيعتم) ارارع هيدلل ارم بجاو سو هيلع هللا ىلص ) ةارناىذلاروذ و
 كاوكششكلا 0620 كك 11 1 د افلا ف ية ل ا ا اا روةاابهيشملانآر ةلاىأ

 فارتعالا لقاغلاو له ا>الةلصاحلا ماهوالاو نونظلاو كلو عكا اماظلل زااناهربلاولطام لاو ىلا نبي ناقرفلا

 مهتيادهو مهصالخو ميلا تثعد نم قد لصد ة؛ىأ(ادهاش ما لنو) رفاقه رهاظا ءارالا ارو ىودسو

 ةعغلاونال «كائرت (او :مول نيرفاكللاهميلأو)رانلابىأ(ار هل :و] نمذمو زالاهم. ءنوةنحلا ىأ (ارشدمو) ..تلالضومهيذكتب و ,

 2 000 "بلو بيل ليس لدا سالو باللى د ديلا 56 0 0 وةدصل ىأ ةءمسلاق
 ىلاع”لاقو) ماوملا ةقيقك ملعأ هلل 'ومالكلا فايس اعلدن ئةم غلاو باطلا ةءا ارقىلءةماللريمضلان ا ارهطالاو بتنا مهباطخ

 ةرامع 0 ماو دلاسرلا عن نم ماع (ىنلا) هتازج ععهتلاسرتبا هلاىأ( هاوسرو) هتاف صو هتاذب ؛ىأ (هللاباوذم اق

 رذنتل ىلاءعت لانك ةمرك- 1كم ىهوىرعلا مأىلابوسنملاىأ(ىتالا)ناسنالا عونلا دعي و ىفناحبسلا ضيا اهبذخ أب همي .الوزع

 بوسذملاوأ ثيدلا سالو ستكنالةي 121ر6 تش .لوأر قي لا هملاغىتلابرعلاةمأىلابوملاوأ اطو>نهو ىرقلامأ
 1 ص ىلءهناىلاءاسعاهدقو ٍءامهوة و ةباتكللاوةءارقلا ن ا حل نطي نم. جب رن ىذلا فصولا ىلع ىنعي مالا ىلا
 ىذلا)ىلاعت 0 6 الا: راطقلا اكراوتدزلوف لك رز اكوابقل# لانا وذ ىتلاهللا ةرطقىل عن لاقاك رصلا

 ) نودمت مك اعل) نا ونمو هتارومأ 1 يوم دوو يور عج «هر عىلع و4 اطار ا ىىأ (هتاملكو هللابز مو

نيعتم) هيررمالالا :ةماىأ (بجاو سوي :1ءنلا هللا ىلصد م يذلابن .االان) هاكربب نودع .تاعنو وقت
 صاخ: | نكميالىأ(



 مالثساىأ (مالالاعطديالو) هب بالاوأهبنامالابالا ىأ (هنالا) ىعرمشلا ىأ(ناالا) دحال ميال هنالىأ (متيال) همكح نع

 أمهرباغت ىلع ءانباذه مامهريك_::, مالساون اا ةخن ىفوهير كح ىفهدا.::اةقفاومعموأ هءنامالا عمالا ىأ( هعمالا) ماكحالا

 ريمضلاعضومرهاظلا عضو لق (اريعسني رفاكللاندمعأاناف هلوسر وهاب زمن, نموىلاعتلاو) هعي رشامهداتاو ةقيقح
 ىلا نوكر:مهربغنمومهنمني رفاكااندتءأولاةينا ىعملاىفرهظالاناىدنعو رئاكووفنيناميالا نبي عمل ناب اناذيا

 لكلا ل مثثي هنال ىلوأ ظلما اذهوةراشدلاوةراذنلانيبةعماحه "الان وكل هرقك ىلعت ام نملاندةعأ ىنعملاوأ متالاوهمعالا

 هلوقوهيقفلادب زةخ-ن ىو ماةئدقو ةنش خلق ىلا ةب_ذ نمةمحعملا نم كا حتفوءالا مضت ( ىدحاد< ونأانندح) قالك

 00 ريطلا م.م ١ ىلعوأمامالاانثدحلاةىأ (انث)هءدلعامسدر>ءالئأ(هيلعقءارقبإ
 دل د ى ف 1111 وبووسس اجاسسسو وبوس سوت سس جس يوي اا

 (ىسرافلار فاغلادببع) | هللابدحال(ناميا) عصب و( متءالذا)اءرشاممتءدبالفنانجلاءىيدصتلاوردقنا نا سالأب هب فارتعال
 عمىأ(هعمالا مالساعصاالو) هنءاحام لكي ومال_اوةالصلاهيلع هلوسرب ناسمالابالا ىأ ( هنالا)

 وهلب لو ةىلعمال_الاو نا الارباغت ىلعاينبماذ_ه,رسداوه_فيعن لور لابن امالاو هللابناسمالا
 قو نكس وعارتا مسكي
 وهو ىراقلاةخ دن

 انثد_حىأمانثللضيأ نمت ريغاهيفاندج وا-ةنينمؤملا نما,يةناكنمانج رخافىلاع هاو نو ءوهوالا مالو مد-هند-قو فيحص# 0 1 1 ١ ديطحوك .

 تلي (هورعنبا) || المسن "قو (ارعس يرتد ساني اوس وها نسق نيل
 حائوممنوكس وهل وهم انف 0 ةنلابجرسإب ا هنبأب قينيف ءاوبيزعو هشابنأس لا نيب ع انوكي اا هدتعملاناميالا
 كيبل اة واورعاو راحل اوايسراو رعب ثيدحوهو (هيلعىقءارقي ىث#اد_عونأ انثدح) هيلع خلااندتعأ
 اضيأ طء_ضو اهريسكذ ىلعونا مامال انئدح)لاقهتجرتتمدقت ةيسنءايونونونيتمجعملان يلو ءازجا مضاو
 واو نوك--بوءار مذد (هيورعنياانءدح) لاهدةجرتثمدقت( ىسراعلارفاغلا دبعانت دح) لاههن رب تمد#ن ( ىريطلا

 ةقوفود_-.:و || .:عريغص: ةغيدهلئمناو اهمضو ارلا حّتفو يما نوكسونيعلا حتمي هب و رعناو مدق: دوى دولا
 ئدولمشاوهو نيت تفم تلد ) لاقل م ىوارنادغس نيد ني مهاربا(نايغسنياانثدح) لاء دلومرصتلا لب
 1 0 هد هيل مسكي ) ماطسنب ةيمأانت دح)لاو روهشملا حسيحصلا اسحاص ىريشقلا ملم مامالا د( نيسح ا
 : جرخأ ل ياجماماوهو هن امو نم الدوىد_>|١: سقوههمدعوف رصل اهبف واهح ةوةهدحوملا

 نيد نبا يهارباوهو موعبلاو ءاكووبا ظفاحلا مامالا عر رلارغصم ةنزب (عسبر زنيدب زيانثدح) لةىئانلاوناخيشلا (نايف-نبا)اندح قو ا هلآ د ه6 ١ 5ك تعا ا 4
 حيد ىوأر انج ىهيمتلا مساقل نياوهوةله-همءاحوةنك اسواو وةلمهملاءارلا عاقب( حو راش دح) لادم اك

 ىأ (انث)هنءإبم ا حت ةئامون يجو ضي ةخسستامةسقءا مامالا ىريصبلا
 اذههملع 100 85 ارجع ؟طيوياعو دما سها زون مدع فاوترتر رجه ا (نيماوزال ندع ||(. نع )نتسابباس واس هاجرت :ةرم ا ىفومليشرباوهوقنيدللا اع (بوتس زو

 جيصتلا بحاص هوه ا تا ااا ايناس هووح هلمآ الذاهنلا ىفرمأىأل وه

 | ىأ ا 4 00 1 برش ن منع صح مهلك سان اموهو رسوا تيرا

 نبا) ريغصلا(ةيمأ) 0 ؛ىأ( ىاونموب و)ةءاغلا,صصخت وميىبتي مفاعل ةيان(ةتلال
 ةدحموارسك ايل لإ دوت ذل (لفالعفاذاف)اوج فاك: اهيل بما هتعي رش نم هيلا احوأومتل نم( تش اس
 )ح ور)انندحىأ(انث )ةتنلاةئالا هاج رخأ ارغ-صمىازلا مضب( عير زنيدب زيان دحىأ(انث) عنعد_ةوفرصي ءاهحتفو
 هيعشنعىو رةغدملاءاماعد حا( بوقع» نب نجرلا دمع ْن ءالعلا نع) هللا هجر ىذمرتلا ا دعامةةلا (ةمئالا) هاج رخأءا رلا 5

 هنعىلاعت هللا ىذرةرب رهىفأن ع)ةعبرالاو ههلجرخأ ىنهحلا بوةعن نجرلادبعوه( هيبأ ن ع)ةعد رالاو هاج رخأوكالاسو

 ماعوهورافكلا ةلئاقعىأ (سانلا ل_:افأن أ)ءاوس هلرعآ الذا ىلاعتهّلا ىفرعأ ىأ ( ترمأ لاه إس و هيل ءىللاعتهتناىلص هبال وسر نع

 منممهونب نهذلاىف لك هموهقمذاهلا نمةموهفملاةرثكلا نمءا: سا( هّلالا هلاال) هنا ىأ (نأ ا وده شي ىت>) بز لاب رقأ ن مهنم ص خخ
 اونمويو) لالا هلالارلو ةيىحهباورفودوحلاو مركلاتوعنب فوصوملادوجولا بجاو د اوالا“ لانه سيل هنا عمران ىف :رثكلا
 هلجال مولتاهأاماولهفاذاوأ امه ءاكحأ اومزتلاوامهباونمآى أ (كلذاولعفاذاف) ىاقىف ىنمهلأو أ ىف »ىفرعأ ام ىأ (ه.تنجاسو ىف



 لثةك ابي قاعتب حالا ىأ(اهقحالا) بابسالا ن ههحس محلاو هأذخأو موئامدك ةسز و<الثأه وعتم ىأ (مهءامدهئءاوهدعز)

 ىأ (هّللاىفعمهباسحو)امهيقلطابلب وأت,ةاكز وةالص كرتاهب ى>اي ودر وكن اميادعب رفكو ناصح ادعي ىفز وناو دعب سة
 نمىرت ام ىذاقلاه-> رخادقاذه ثيدلاوم_هرئارسالوتمهللاو ءهرهاو اظل نامالاب ىلا ةمءدعمو رقك نم هنو رك اك

 لاو هنعيلاعت هللا ىذرةرب رهىنأنعةم_لااهج رخأهناو رقواضي ا ىلاءتهللا هجر ىراخبلا اور وناسميالا قوهو إ_مدنع

 _هءامدىنماومص ءاهواقاذاؤ هللا لوسر ىلاوهللا الا هأ اال نأ اوده_ث.ىت>سانلا لاق ناترمأ هظفلو رتاوتموهوىطويلا

 : ىلع مهماسح واهقحالا مل اومأو

 وأ مالسادعب 7 5

 اكل ل
 لضفلاونأ ىذاقلالاق)

 ىني(كاستةتاهجر
 («نامالاو) فندملا

 هالسصلاهياعىتلابىأ

 قيدصتوه)مالسلاو
 نءهئابناىأ (هنوست
 ىلاعت هلل هلا سرو) ىلا

 جفت نا (هل

 قفاه ةةناضألاو
 هقعب د ىأف دأءاملا

 اذ_هوام_مفوأامه

 هناهصو هناذراة عاب

 (هيءاجاميق هقيدصتو)

 اموزهتاد_ة:«منمىأ

 هنالوغم عيجىفوىأ (هلاق

 هتايهنمو هتارومأم نم
 قيدسصت ةقباطمو

 امىأ (كلذب باقلا

 (نادللاةداهش) وذ

 عقرلاب ل-يقو بصنلاب
 لوسرهنابهرار-ةاىأ

 دارفاعجىلاىأ (هللا

 ىلا وأ ن-كاوسنالا

 (عمتجااذاف) فاك قاما

 ناصحادعد ىفز ناقاهة>امو ل ةهنعىلا :٠ هللا ىذر سن[ نعدداو رقودللا م

 (مهءامدىم)اوظفحواوناص ىأ(اومصع) هّتعب رش ماكحأ مازتلاو ه.ءأحا ل قي دصتلاو هداهشل نم

 ة>ابا دست ناى(اهقحالا) بابسالانهسدالو متانغلابذخوت الف( مهاومأو) محلةل املا مدعب
 ( هللا ىلعم-باسح و) مههلعقحتودئوأ ةاكز عنعمهلاومأ حس وأ هود وا ملط سن لقب مهئامد
 رعكلانههيلع فى ملامومهسق.أ ىف دو رمسأ ام ىلع م مساح | دا ىل هت هنلا ىلا لوكوموكذ مدعد مهرعأ ىأ

 هل-ثمو هرفكى ذتقيامد_:مرهظاذاالا ل: ةبالىقانملاوءاش نم قاعب وءاشي نم تدق ىصاعملاو

 ناه-:ب ونواقلطم لمقال ل .ةوذخالا لبق لقوا ةلطم لمي ىل-.ةفهتب ونلومقىفاوقلت خاو ىءدنزل
 هلوقو ه-:ةدنزاىعد نا ل.ة:الليةوالتر رك:ناو تام ةةرعسات نال .ةوةرخ "الا ىف هتعفن تصاخ
 هلاالنايةداه_ثلادرجع مهلا 55 عنبالباثكلا لهأ نايل ةراش ا ىناونموي و مل_بوهياعملاعت هللا ىلص
 ناءالا نا ىل ليل دث. دكا ىف واهةكالا هاو ىفةالصلا ىراتوءاكزلا ن موداغملا ل ام لخدوهليأالا
 ىلاعت هللا هجر ىو ونلا هلافاك ةيلوصالا ةلدالا هذ رعمهيق طرتشتالهباوهيفركذاىرارقالاهيق كي

 ىلاعتهللا ىذر فاوا ضايع( لضفلاونأ ىذاقلالاو) مهونإكدلقملا ناسا لوبق ىلع ايذممسداو
 ىأ ) هلهللاةلاسرو) اهيقيدصتلا ىأ( هنو.ن ىيدصتو هل سو هيلع ىلاسعت هللا ىل_صه.ناسميالاو )هنع

 (هءاحام ع مج ىف هقيدصتو) اهيلع ىنءملان اكن اومهونمءاملا ىنءءالةي_صاصةخاةفاضال وهلاسرا

 هنعردصتالموصعم ل-بوهيلعىلاءتهّللا لص هنالهلاوقأ ع.جىفىأ( هلاقامو) هعاوناب حول انهللا نع

 هنمزحاوهداقتعاىأ (ىلقل |قيدصت) ةقفاومىأ ( «ةباطمو )غيابي هيرمأامامي ال عتاولا فل اًككلام

 هيءاحامو ةلاسرلاوةومنلاب قيدصتلاب ىأ (كلذب ) هلوقوةفقبطو هذ ىلءئث عضو ةبسقباطملا لصأو

 _سوءياعىلاعت هللا ىلصهن قب د_صتلا عمشجا اذافهّللا ل وسر هنأب ) هقارتسع اوهعطنب ( ناسللاةداهش]

 ىقىجحأملا قيقحلا(ناسمالا مث ناسالاب) هءعاحاموهتلاس .ر نمر وكذملا (كلذبةداهشلاب ىطنلاو بلقلاب

 امهتعىلاعت هبا ىذ ررع نيهللادبعهنأ و رنه) ثيدحالديكأت رجلان( ه سفن: ر ره ىنأن عيلاعت هللا

 ورعنبا نعم _مةءاورهذهو(هللالوسراد#نأو هللاالا هلاال نأ اود هش ىت-سانلا لئاقأن اترعأ

 هادارع سدلو حصوة ىأناسجالا مث هلوةودرخ آ ىلا اولعفاذافةاكزلا اوني وةالدلا اوميةيوابق
 نمايالهناعم هداهشلاب قطنلاو لدفن ماصقانانامماناكسلقلا قيدصتك امهدحأد> واذاهنا

 بتك ىف لصف ممالك هنو نيةقغادنعهيقةلخادت سلا هعالاو طرشوأرطشوه له هيف ىف انخا

 مل سوهياعىلاعت هللا ىلصداز ىأ (احوضوءدازدةو) هنعماةملاويضي نيحيحدلاحو رشولودالا

 . رس" _ يب 01 شا يا 6

 م (كلذبهداهشلاب)هعمىأ(ىدنلاو) زامالا ةَعيقحوهو( بلقل اره. قيدسهلا) دبعلا ىف 5

 نانجئابىأ (هءنامالا)لكىأ(مت) نايعالا نيب فال ىلع طرشوأرط-_ثوهىذلارارقالاوىأ (ناسللاب) ركذامب ىأ
 هبأو رنم)هناالا هنيعبىأ هسقن] هنعىلاعتهللا ىذ رة ر رهىنأثيدحىأ(ثيدحل |ذهىد رواك)ناسالابىأ (هليدصتل او)

 هللاالا هلاالنأ اوده شي ىتح ضانلا لتاقأ) ناب ىأ(ناترمأ )هنعملاعت هللا ىدرةرب رهىلأن مالىأ ام.ْمءىلاعت هللا ىذر(ر عننا

 هاوردةواضيأهنعىلاعتهّللا ىذرةرب رهىللأق ب رطنمءاح ظفللا اذهنا قبسدقو ناخيشااهج رخآ ثيدحلا (هللالوسراد#ن أو
 احوضو) ماللاوةالصلا هيلع ىنلا ىأ (هدازدتو) هللا لوسر ىف ظغاب هناآلا هنعةمسلا بادتأ



 ىالاىأ(ل ةثمال الا. نءعىرمخأ)م السلا هيلع لب ريح .لاثئحىأ( لامذا) هنعهلاو الأ اوكا ء(ليريجثيدحىف

 وهو مالسالان مولعت ةرارق :الا وهو تلو سرد ماو انا لةتخ نق وخحن فك دباس اص

 هج هل ماذا هناكرأ ة ةمآ#ب ؛ىأ(م الءالاناكرار 01 .ددةااوهناعالا نا ىلعلادىرهاظلاداقنالا

 ا قو وهدا ىلا م25 و هللابد هت نا لاق تح سد ىلع مال ال ىنبدزوأك

 ليم ج هل(لاقذا) دقناكناخ.كلاو اور ىذلام ان دااوةالدلا هياء( لب ريجث:دح ىف )اناعب , ركذام

 قوهواعرشما:عموهتق 2 .قحىأ(م الامالا نع فرمخأ)ناناةروصو لد امىلاعت هلل لكم ءءاحال

 مل -توه !ءىلاس٠ت هللا ىلص(لا قف هطورمث * وهءطن ١ رمثن :علاوسا !ليثورلءك هعاطااودا.ة:الاهغللا

 فام اذقو هرح : !ىلادهذ [لوة: ناب . ىععلهشن وهلم ل نمهفم 2 ْن !( هللا الا هاالز ادهش

 رعغل وأوة ف 2 ل ارشاءمىفاث ان علم .ىععا ا 4م |١ ظفإ 4 0 طرخشل له

 مدع( ةاليبمالا» ااكراركذ ل4 ةلخ ع هل -) أ( هللالوسراد ناو هيأ عر ها 1 رق ١ غول

 ا رجا ف ىكي هنا حلاارظن فان ءاهعقرمهضعب زوج ودهشت ىلع مطع مدئااهال- ملا ق وهلوك

 ةاكزلا و :واهؤادأ والصلاة ماوا اوهل-ك الرادب ل اودوءدعداماذك ٠نايداهشأا 0س الإ / ماكحأ

 ١ ةدص» وهلأ ! فيك هلانبجعف تقدص لاقاليدش هيلا تعطةءا نا تيبلا جتتو نأ طهرمو كلو

 مانع ىأ(نامالان ء) و هيلع ملاعت هللا ىلص ( هلأ

 ىعمهنمضتلءايلاباي دعت موسي كلا نمأي ناءاس:ءمودفنباي دعت نوكي .هناللهبقل 0
 5 رهتلاق عتوامولوالاو هما نامل لومةلاىب ع4 :مّتل مالالابى دعت دوو فارغعالا

 فمدعل «لءوالا ااه ناميالا ىلا هناةاعدم نام هتمل لاو ىلع لولا نال ىنائلاوه
 ناميالا موهعم نمءزح > وهودأم ةنالاومالئسالاةغل مايك مال ٠سالا نا ناميالا د د مال الاموهقم رباغت

 امهد_>[كف:.النامزالّئمام#ارهطالاو ناؤدارتماهجلا ليقوناللاو ىل ةلاىيدصتلا وهىزلا

 لد [مكتاعاطلا هلدأو قب دصتلالوانثيم السالاّن أ وقاطءصو ه+وموعام مهب :لمقورخ "الا نع

 فقحخو ع.جو باق مث كلامهل_صأوةلاس رلاىهوةكولالا نمل ءعج(هتكئالمو) مالكلا مع
 هلام هل تارود اسجأ مهناو ةمطخلا فكل ذىل ءمالاك- !امدق :و4ه-غلأم .ااوأ ع ما ثنا امله انوهدرقم

 ريغن نوم عقءال نو مو دعم هللاداب عمها ن هو منام ومناالاو لك_كثال هل اهةينامسلاتار ودكلا نم

 ارتقيق ص قد_صيف ىلزالا إبر لع لزن ىلعتهمالك ىه ىلا (هبتكو (هتناالام دعم «ءالزو رمي 18

 دحامعاهلل عملا .هرمأو باتكو عرش هولا جوأ نمو هولو مر ع- <( هل_سرو) :ةنمضت امدقيةحو

 هرثو هر تار الا هوب لاووه مرت لادشإلا كرها الارق 1 تا لاب ( ثي :د21)

 ىلإ سوه .اعيلاعت هللا ىلص ىذا نس ؛ىأ(ررقدةث )هم هدو صقملا ىلعىجلاعت هل هللاهحر فنصاارص» او

 مزاحاداةةءالا ىأ(دق دق_علا ىلا جا -ع) ثي دل ىف رك ذاع وأهللابىأ( هيزاميالاز|) ثيدس 4 اذه

 رسول هرتساذاهنج نمهيفامراةئسادأ هرأ:ةءالدءىحس د اقلا وهب ملا ع عب( نانلان)
 ىطنلاىلا )| يومن رب رباغا ذلو هنوديدا ةنالا رهظرال هنالةرورض هيلا ج امم ى را 1 داع وأ هللا

 هلل 'دتء(ةدومحللا ىهز) ناس الاب ىطنلاو نانملاداق ةعاىأ(هلا تاز توأم .اقىفام لعبا( ناللاب

 ) ث اعقش 1 (

 4 نموت نا) مع( عرش هن قا 7

 |افي رعت اذه سد اوكلذىؤف هل رشالو هلاعفأو هتافصو هناذ فدحاو هنا 9 دود -وبفددن ىأ [هلا

 ماتلاراهفصوو هبرعش مالا ص ءد ه يشدو نأ اناا سلم اعل داع 00 تام (ةما (ةمالا را

 جت و نا هرموصتو: اكزلا

 0 تفطتسان |كنبلا
 هلاسىأ( هلاسمث) ال 2
 كاكير امعالا ع نع)لي ريد

 َِن اى أ( هللا نهوثان ١

 هيأذه_ةيقدت قدصت

 هناقمع هاج

 مهناب ىأ(هتكئالمو)
 نوع 0 كمدامع

 ة.ة>و

 نوقصوب 0
 سا ه ء.؟

 «دونا الو ةروسك كب

 ةلرغم اهءابىأ (هب :و)

 ىأ (هل-رو)هدنعنم

 هللانم نو“ ”وعبم مهب

 نء:داص هناح ىلا ىل اعت

 2 دحلاهاؤاجاميف
 دو 0

 ثعبلاك هيقاموهابو
 باوشثلاو باساو

 قدصو قد باقعلاو

 هرمثو هريخر دعلاب نمؤتو

 ثددحاوهرمو هوملح ىأ

 قو عنا ةةلؤف
 3 هانحرشدوءنيءبرالا

 ثيدحوهو نيعملانممملا

 دقف)مهريغوةتسلا» 2

 هللا بص ىنلاىأ(ررق
 نا) ل سوهياعملاعت

 هناحبسمتلاب ىأ( ناميالا

 ناميالا سامي وىلاعتو

 قو(جاتحم) )هرعغن م هر

 ىأ(مالسالاو) بلقلاب مزاح داقتعالا ىأ م 2 حتتفب ( نانحتابد ةعلا ىلا)ج ات ةخن

 نانحلا ناج ركن أسلانافنايبلاب تبلى (ناسللابىطعنلالار اطضم)ه.رارقالاوهوميلا ىرهاظلاداينال (هنإ م
 رول : ىلعر ون ذشن يح هناهةماعلاو ةصاخل اد_:ءىأةمالا ةدومحملا ىهةحسىفو(ةماثااةدومحملا] لالا ةخن ىفو (لامتاذهوز

 اوةلتخا ناو نمو هذ يح هناةنسلا لهأ نمب ىف الخالذا بم نمؤمهناهيلع قدصمتن امام اورهاظل نيب عجو رودرم»ىلعروربسو

 لعفا مسا ناميالا نا ىلا هنم ب اهذا ذه ىلاعت هللا هجر ىحن ديلا لوق عفدناف مالسالا ماكحأ» ءارحالاطرشوأ ناميالل ارطشرا ارتالازوك ىف



 ناسالابى ع ,لناو فاك نانملادقعلان اننذهة-مانا وكب اهعصوو هلوقام أومهريعودب رعشالا صعبهيلعوناسالاو ىلقلا

 فود ء.ء1 ا ةناللاحلا بار ىلع قال كلامكلاومامتاا نيب رهاظلا فرغلاب عوقد منايبلا نم هلى مساملا قام ههنوك مو ه5

 0 ساس رءاوالا خيو مج سك كد نابأ :يهوشهوهت 2س وهاي ضدوجو ىلع ف قوتي هناف هلاك فالس ختهئاز بأ عيجلو ه> ىلع

 دهشد و انررةامىلعلددو ءاذ_هناش اشاد ناكالا ا ١> نم ناكرالااولع> ج راولاو ةازتعملاورثاب .كلاورث هلا نم حاوزلا

 كاع 2 داةةءاريغ نمىأ( ب اعلا قءدصت نودنأ- الايد اهثااف)ةءاسملاةمالا ع.يجدتع ىأ (ةمومذملا هل. .كاامأو) هل وةانررحاط

 نامالا راهظاو رفكلالاطد اوهو ى_.ةحلا ىأ( قافتلاوه) ق ةثلا ىلع م لد“ تااداةّتعالاىأ (ادهو)

 ا ع - هلاح ءاذا رذأك اذهو

 ,ايندلا قه..ءلعم ال_الا ماكحأءا رحال طرم ةىطغلاوهءوطخ من ا اشم (ىلاعتهللالا5) فاقنالاب

 لا ءااسأو): الاه جو ىلحالا هنا عادم :دحأ هيلعدلو4- 15د نم نذانرباةم قه:ةدوهياعةالدلاك !عاملاءّتم أ ةمزال )اخ

 قي كت نودز ه.ةداهشلاب ظفاتلاور ارقالاىأ(ناس 00 الا قاهررمذا (ةمومذملا

 ىدونامالارهظن موهواةذا:مهمحاص ىحس ىذلا( فا فاقع !اوها ذ هو مزاكلا داق ةعالاب ( اعاا

 | اذاهنمح رخياهرح+باوأ نههيةكاموهو و ريل مك اخراهظاهغلودورقكس !|

 اهل باطلا( نوهتفام 2 احاذا ىلاعت هللا لاق هءئاقفثا نم عوب رملا جب ردح هسا 0 لاو هك هدث | فد س>أ

 مهجر مم ولعل ةْثطاوهةدأ اهشاورةاف(هللالوسرل لئادهكاولاق) سا كانا 1 ص2

 نيةئانملان ادهش 0 ة-ٌةطونوهء( هاوسرل هل لعب هللاو] هلو شب دنا وع هع !امال_عمهماعدرق

 00 00 8 ةءانع ملل لود لنا مهوقىأ (كلذ» و ؤنوحذاك ىأن وذ ك- !

 المهو) ىناكلاوأ ىلقلا| مهقيدصتو) مزال(مهداقتعأن َنَع) تان نا دمعت تاديك اتلاهذ جا
 (ِكلذود_درملامات) ه.ىلاعت هللارم أك كال ذل نب دق رلقدعم اول مهئاىاهلاو ىأ هيلاحةلج (هنودقتعي عل

 ىأ(اولوةينام وعقتيل) هيلع قلطن ريمضلا نال. ما ةوأمول5 قهورمصا ا مىأ (مهرث امذ) ا

 ام_هداع“ ءال( مهبول: يس داامممتاسااب) را ||نم لسالا هر 5 الدوح" الا ىف .هدق مه و5

 اع صودهنأذ قيأن ال

 نو-ةقاثملا لَ احاذا

 لو-راذلا ادهثناولاق

 ْ ممم اهرهوت ىأ(هللا

 مخ ولنا, فةئطاوةداهش

 أ ىم_مماعزالم متل
 هللاه جرى كدلا هلاق

 كلذ نوعزب م مهنال
 ةةيقحنوهلعي ثرح

 كن العب هللاو ) كال انهام

 هورهظ اك ىأ( هلو
 الذ هقفحاك داع" ءالا فلاخام بدك! نال كنف هاند ساما ,اطمرمغبذكو 4و هقدلخأ 2

 ثيدحلا تك ىف: روهثمهتدقةوهءاكأو نم خ ل نبا ؤتارثفدب ”الاهذهو ىفاعملا 0 ْ ءزإ ع د
 ىق:نءزارت_>ادلاو

 هؤمم4لاةيفهنموتثااباومس ناز ءىأ(نامالا م راش ا
 دنعأم: دلا ىف نمذ

 رافكلا مهرانلان لعسالا كردلا فمهذة:2|لوخدوهو(همكحة حا 000 0 ]مهثرعنم

احر هاذأا رن همكحابثدلا فم وياعىرح منا ىلا راش ا الا و ءاودو أ 5 نويذاك-ا نو-ةقاذاأ
 . مذا وع ةبهنس كم هل

 اونوكيملذا ىل-# ا اووابيو مهحاض:ةفاوم_ةاح فا 1 الاىف(ناسمام -هعدمن 35 و 0 3 ةازإ

 0 0 ل ا نايل مادا ل ايادون ها ( تيت وترك
 ه:لزن اماهتوكسوءارلا عاقب ردلا ( راثلا نمل سالا ءكردلا فر فاكس ااناوقكو )همكح ل و 0 1

 مثةمطحلا مث ىلا مش +: تاق ءط عد .سىهوأ مم ةيطرخ آو مهجر 5 ؤ مهنا 5 جردلادطرقمالا 0 5 0

 ىونعملاو ىظفللا ارم _ئالاباضأ عيا ىلع ا همم ةقمبط لك مسا قلطن ون وامل مث مح4/مث ريعلا 0 ازداص

 مهلعو مهلا هيف نيم لا ةلماعمنول_ماسهيفاعيندلا ف(م السالا + مهيلع) راع( قب "كلا 7 0

 نا ده-ثاهللاو) رلاعت

 م-هو نعال دصمو

 راهظإب) موق ىأ(كلذ) ىفاويل ىأ( قد د: لاملخ) هللا لو -رلكنام :امه وة نودةمءدال مهنالا ائاو ىأ (هنودتعإل
 انام مل) بصنااو عفرلا ل متححي وهومهر اخت قومشلاو همهوأق ىأ (مهريمد) مهرهاوظو

 مسا ن عاود رذن) هنءريخم لاح هيا ءام فال ىلءعريخو بذك كلذ مو: نا مهداةثعالىأ (مهولق ىف سدلاممهتذسلاب) مهلاوذآ
 عمن ورشيالفنامالا كح ىأ (همكحةرخ”الاىفمهنكيرلو) ايندلا ف نينمؤما اونوكي ملذهنموةثاامباو سينا نعىأ (نامالا
 ءا راي انا نمل سالا كل قؤافك- -ابتخ فن فو( نيرقكلابا 0 )ةخسن فكن امياىأ(مهعمنكيمل مقا) نيمو

 م>مهاعقةبو) اهتاكردعفراوة:1نك ام ىلعأ ىف نيس:موثما نمنمصاخملا ناك اهتاكردنم ىلغسلاةقبطلاىأ اهنوكسو

 .مهياعو مهلام مهن يمل لاكن ولم عين ماكل رهاوا بس ىأ (مالسالإ



 |١ نم ئءدلا 30 ىأ(ةمالا ةتاعتلاامئدلا ماكح ىف )اذهو مهماهراهظا ب دس ىأ (ن الل ةداهثراهطا.)
 ها 05-5 1 17 راسو اوبن 3 راحىأ( ره اوظلا ىلعم يماكحا نيذلا )يطال لاوةاضقلان هىأ (نيمللا

 ناعذالان مىأ( مالسالا و <<< 1 1
 ماكحالا لو .ةودارةثالاو | لك م) اللا ك- #:دارااورثا املا . هللاو رهاظلا 5. ناز ال همس ىأ( نا للا د اهشراهظأل)
 0 527000 1 م ىأ( - ءالا هل -لا) عرش اماكحأ ن مم 4 اعومل هن «امىأ(اين :دلاماكحأىف)' اما
 و ل ل دلل ا:هاضق' ىدارب اله_ > والو ةارئاكن وك ه !احرهظن 30 تب ا ارهاذ. ل ,ءكحاذهو باو 1 1 ل_هحملذا) هاوظلا دن لم اًضةااك( نعمل - 1 ماكح الاه ارح جرروومأما ماو !.هنالءاملعلاالءافا او نيطاللا

 هل ةيلاعاو مهياعىلصنان كنا ولولنبىلأن نبا ىلع ل - و«ياعىلاعت هللاىفص ىذلا لصرإلا ذل مهونع
 نماذ_هناك.ةءاحأ ىل:ةياد# ناب سانا|ثدحتب الل هلوق.ىف الا ثب د#ىامااراشأ ةحلعا

 01 ا اوما مدمن ءىلاعت هللا ى هررع مذر اذلوهع ءدسعأ متنا ىبتأ ام مالالا» ءاذ ,!ىهصئاصخ

 ىل-ء)ةين.مودنرط (م-عءاكح [نذلا) هاوق اناربم_هداز مث ص لا ىل_عماعلا فط عن ماذ هو
 مدملع هنراحأد :دلام 0 ناىأ(م لالا ةمالع ٠ نءءورهط ااع)م ولك س :2'لاو>أن ء(رع وظا

 ةخ-فقو مع ول_ةراهو لق“ -, «م0ناواز ! :كهازك هم اك> أمهم اًرتلاو هلم هدامقناب ايمالالار اهظاس

 لوهجماءاذدب (ل ه«يلذا) ءةءالع مويلعااو ةقيقح نيل ماو د ءل ماى راش اهدازو تامل

 قام ىهو هرب مع عج (رئارسلاىلا) قب ر-طىأ(ليدسإ]م هلك سانلاىأ (رشدلل )هللا لهل أ

 ىءملارامثعا رمشدلل ريمضلا(او ١ | ةيلتما ارحاو مح رععم-عفاك ل5 عم 5 ,لام مت دلا

 ىلا عت هللا ىلص ىثلا ىهت لب )لاعقى ةرث مر ةارسلان ءىأ( نعل شيتفتلاو ص غنا ىأ(ثدنباب)

 يي ع || نمءمعاس 1؟5>لانربعور ءارمسلا ىلع - 4 ىأ(اهياعركحت ١ تا

 هأو رعد ثد رمال عسل لاباس لاس ل 00 2 هال نالجرلا لل اقإك

 لاَقذللآةلانمافوخ هنا ماب همال سانا هداق:ءالةماسأ ل2 را ا رطصات !ىراخملا

 مالا تدافأ لم 2 ”ىسملا 1 -عتلخداذا ضن ا اع ةثاله) أ نادعب هتلتقأ هأ

 ىعمه:يمضتل ن نعد وأد عوده تفشل مق-ثوخم و وتلاو هراكم :الاتدافأ ىذاملا لع تل خداذاو

 نع ةيانكوهوال مأافوخ كاؤام لاوأ إعتوداقتعالا نمه_يقاع شفت هبلق تق-ةثىأ شستفتلا

 هنو ب الامىلع خ .هبوتلانمهقارهاظه ينمزلاوه.فامىردنال هقثد هنالهياعفوقولا ةلاحّتسا

 ناماهتظفوتق] فيلا عقر ى حماس :ملوآر ام نكلالم اس اخوه لهم ىنسيربتةع نا

 انشر هنءنيحرمعلا فاك ثددحلاو هل ”ةىفأطخالدمعتمال لوأتمو هفةرغرغلا لاحك هديقيالس أي
 راغنالان مناع روانات ق4 و مهان زهق ةنيهجن ,مهك رم ا ىلا لو هيلع ىلاعتهنلاىلصهللالوسر

 و ,انمدقاملكه 1 :ى> ىحم رب هتنعطو ىراصنالاه- :ءىضكفهنلالا هلال لادا غاملف مهتمالجر

 هللالو راب تلةهلالا كالا دهب هنل 2[ ماس أ اب ىل ل ةفرلو هيا عىل اعت هللا ىلص هللا لو ركل
 ىنيك هلق نءتقتشال_هلاةواهرركي لزيز وهلال هلال انامدعب هلآ ةألاقفاذوعتمناكافا
 ىلا هاالا لال 1 نتدخ انه نايل إهز اقردطلا :ىلتاقئةما لا موبتءاح اذا هلاالا هلاالب عتصت

 آو ىك.غلاوأىرازفلا سادرمهمسالو:ةملا ل>رلاهرحز وةظءو موه. هيثومرد عل بقي لقءرخآ

 مي ىت-اهمامستب ة داهكلا ةملك هنمعمس مو هلة قىفلوأةمهنعملاعتهنلاىنرةماسأن لع ءانرك ذ
 ناهياعس< ناك انمار كينان ؛ مدعو 4 كحعل _بوهيلعملا»» هللا لص هللا لو -رهمالا-ءاو ةمالساب

 11 امئاواطخ هلة دلا<ءزاي هنا ىدوادلا لو ةخ ىنةالام اع :رث-بموهو هلخقي الف رمت

 هنآ لوزن لبق لشق ل اك هنالوأ كلذو عما لا لعل «ملعل اهرك ذ نع مو هيلعىلاعت هللا لص هتالوسر

 ا

 ماكاو الاى (اورما الو

 نءىأ اهنع ث>لاب)

 ىنلاىهنلب) رئارعلا
 ١ .وهءاعىلاعت هللا لص

 مذواوياع م>تلا ن-ع

 كلانه حلا ىأ(كلذ

 هاو راهيفىأ (لاقوا
 نقف رنةماسالىراخملا

 رم ا لقص
 لاةفل-أ ناوعي هتلثقأ
 ركم مسأامعاا رد

 نءتةةشالهإ لاقف

 نعت ةشكام مىأ(هبلذ

 زيحعت مأ اذ_هوهريمض
 د>[بلقىلع عالطاالذا
 لءداذا اله ل.ةوهيرلالا
 رممالاديقي عراضملا ىل-ع

 اديزب رض اله كالو قك

 ىتاملا ىلع لخداذاو
 كلوقك خو 5 ؛والادءغ

 ثد :# ءادنز تدرضاله

 ةماسأن عل دم حيد ىف

 لوسر انثء.لاتدسز نا

 هيلعىلا أ هللا ىل_ص هللا
 اذحمصقتب رس مل-سو

 ة-نيهجنم تاقرخحا
 لاو الحر تكرداف

 هقنعطق هلسلاالا هلاال

 كلذنم ىر-ةنىف عقوف

 0ع م مافوخاملاقااهللا لو سر مت لاق هنناةةو هتناالا هلااللاهأ ل اقف مالا. ةالصلا هيلع ىذلل هنرك ذف

 بلقلاودافاهأ هل رق يت ىل..عاشلا لاه بييح يكاطنال اممبأوهبلق ن عيلة ,لمأهبلق نم اسملاقأ ين ءلاوثشيدحلاإل ماااوأ لعن يد



 ىأ : راسم امد لغاغلا وأ الوعل ةغيصر(لعجام) نان 4اىأ (دقعلاو) ناالا ىأ(لوقلانمب ) قرغالو ة+-:ىفو (قرفلاو)
 وع نر )ع داو -كلا) مدلل ا ىأ مال لاهياع( لد رب يدع اسود ءاعىلا ءتدنلا لص ىننلا هاعجىذلا ىأ ةلو دو هوأ هلعج

 4 .ةه]عح .وىأ(نابالانمقن ,دصةلاو)دهثننا هنعهلاوس نع هلام ..ع لاو ثء>ه اكرا نمىأ(مالسالانم دا رقالاىأ بصنلا

 ني-:مؤملاص) 2# ةدوم_+ل هلال اههونيلاحلا ىأ (نيده نيب نا ا ناتلاك تت و) ن هوت ناهمعدااو اوسن هعمل اميحت هلو#ب ه6

 ىلءةودعملاءا ار( مرت مهبل ) اكمل ىأ ( قدص: نا مهادحا )ههنا :ىلا م.84 د لاو

 سر ع طة. ىألوهملا ةغيص

 تقوعاسالءة)توءو
 نالءةىأ (ةداهكلأ

 ىأ (هناسأب :( اه ىتاي

 ل ”خاف) وعمل

 مأن مؤ ههناق ىأ (هيف
 نممه-_طعد طرمشث)ال

 لولا ناهالا ما

 اذه لعف(ةتداهشلاو
 مدع انهم نوكدال

 ا نا
 ءاوسميعدلوقاذهو

 طرشرارتالا نأ ىل- ه5

 يق كال ماكحالاءارحأل

 نادم كالا
 لبو نك رهنأب لئاقهلثاق
 مانالا صءدىق هطوقسأ

 ق.ص لاحو سرخالاك

 ىأ(مهضعيمآر و)ماقملا

 لءقروك ذملا قدصملا

 هيلع ب مل هنالك هناهريغلوةو عوتولا مدعت وكلا ن ممزا. الهنا ىطرقلا لوقو ةراقكلاو هندلا

 هللا ذر ةماسأو ىلوالو ملمثراو هان كءمل ءأ نتا او سدمطلاك وهذ ل“ قل لص قنوذام هنال 'ء
 هنعمامالاوةعجصإالو سل اتدبل تيد ثراو لن ا :ملاذالوةأ# هيلاة> احالشللْذير 5 هنع 0

 نمىقد>مسا هنالودو رءال ثيدحلاىقللدالوةءاصامزا و>هنوأاف 5 د اندنع

 (دقعلاو ]هنأ 1 ,هداهشلاب ا ءاملاد ردى انياب وذ ادرار ع نرد دلا هل هن هلا ا تدب

 ىقمدقت ىذلا )ل ريج هد > ىف هلعج ىأ هبردصءام( لعحام) هنأ: حداق عاوهماق يلع لا أ

 ده_ثناهاوج+قلافأل (م السالا م)انكراوب ظلت | ىأ(ةداهشلا) نامالاو مالس الان ءعةااود

 ناحعالا السار «:انباذهرباةابداتنالا أ(: مقيدصتلا)هلعج( 0
 نيبناي رخأن ا !احت معي ءلهرخ آىلا لح ورعملا ءاهللأن ندو 5: ناهلوةىفن هو نرعسقت ىلا: راثادق 5و

 هباقب) فاك- 1 (قدص»نأامهادحاإلا هند ع 41 ىأ هنانح قيدص:لاوهناسلبر ارقالا ىأ(نيذه
 هانأ اذاتوااوة لا ةمرتخ لاي لوهدالى ا 1 م

 4 وقيم ءااراثأ كةايكاهعطقل كلذ اليت لصتملا قب رف ءعطقلا مرا نعم لصأو ةعرس ةثغد
 ني" ااا نمي لاح 5نم مْرْلا تي_ضلا مىطالاو اء كا اع :وعاسنا لمق)

 زارظ الا ة:اكاؤفا م*الأب ع نءوموهو هلى فاو ااد_ءاقيقءدصت اوىفاسللارا ارقالاامهونءئقبا- |

 00 )م ةفاتخاو )اه يمد ةلاح هذ هورمام“ كك راق نا اود ايوه قع عال اقوناسللا

 ناسللاب (هيةداه_كلاولوةلانابالاماسكن ه) هنالاقىأ (مهضعد طرشفإالم اوه وما لاهو

 نامالا نمءزجةداهشا!نامهض»د دنعودن ءهط رشد ةثو هناا ماع مدعل هدنعا:ءوثءاذهنوكمالغ
 امعالاناماالوةرعاشالادئ:ءروهثلاو 177 :دصنتو ناس الاب رارقا هنأنهقر ءو طرشال نكرو

 ىل-.ةمرتس او هيلع دعتعان ملاتؤإ انموممهضع) ىأرلان مصضام(ه رو وطال نغ زحل دنعالا

 افوحخدو (ةئجللاقحةسمىأا هجوم سم هك ةحاسوا نودتفر -اعلاك نموهم قط نة

 ءام ملا ىكور 06 ري ناخذ ءأور ثي دحر( لسوميل ىلع هللا لص كاوقل)وهنك مدع رذعل

 اهراد_ةمواهنز وىأ(نامالا نمور ,ذلا 0 مي هراثلان م)لوعقملاو لعاقال

 اوه_.ىظعهرباد_ةعن اك ناوول-هلا هباغ نعهبأ 1 وهوءاءفاولهتلاراغص ةمحعملاب ةرذلاو لق-ثااق

 نويذعملاةاصعلا هيدارملا نالءادتب|ةنىلا لدي ل_ة,ىلو نيديح_صلا ف ثيد>نمضعب وهو
 هلو هىلالدشسالا نسب وهن اذلول والا رهاظلاوكلذيام ءصاع ن وكيقةداهتلا كلي وأ رخ آيت

 رو اهل ارا نمسك
 و رك م ىأ ) انمووم

 ( ةنحالامجومسم)اءأ مو

 نمهنككمدعب هرذعل ىأ

 رغم اولا صيلو ةنادالا

 را معد اوريغوهوادلخم

 لاو تي >ىفندللاهمأ |

 ةالصلاه يلع هلوقل)

 ىلاعت هللا د_:عهناءاهع-هئمق نه لقي نءونم) داو 1 واس ]|نودد. ب

 نهءزح لك ىه موهرذ لام :ل_ظءالهللا نا ىلاع' لاو دق هرحأ عيضاالوهمأ ىلاءه لباد: ءمظ ءدققمردقر ص ناو هنا ىلا ولت هيذو

 ىوس) مال_تاوةالصلا هيلع ىنلا ىأ(رك ذي لذ)الصأ ظءالىأ مدعلابامعرمعي دق ىت ا ةلقلاهياغاهبدار ماوءاوهلا فءامهلاءاز -أ

 نءزجاعلا نان كاين مما ىأ( اذهو)اءندلا ىف مالسالا رهاط ماكحأ» ءاضقنال ىقعلا قب رلادنععفانري ريغمريغ نال ىأ (باقلاىفام

 َّط رفمالو)هءنمآوءعاطأ ثيح يأ( صاع ريغ هل ردن ع مباسواهعفزيف يأ (هبلق, نمو 0 يك اسللارا "ا

 ١ !انقيصلا (اذهو) : ةهردرادقعناعانم (تاقلاىفامىود) ادهن دم 4اى (رك ذي! -ف)

 |رد .عرصقم ىأ َهلههملا ءارلاددد_كدب )ط رقمالو) ه-هزانال كراثىأ (صاعريسغ) هنال

 ةلرعب] (نا ءالا نمهءرذل اة ممهع اق ف ناك نمراغلاَن «) لداقلاو[لوعفللا ةغيد(ج ءر2)ناحيشلاهأو راميذىأ(مالسلاو



 اذه ع..هءااوهو) ضءبلااذه نمىأرلا ىأ(اذهم)ءرارقتسادقفومتقو كاردا مدعلهرارقا نم»رعأريغ رتب ىأ (هريغ كلرتم
 - 7 .( اعملوا و 1 ,مل- 2 هي :«ىأ( < آب ؛قدصا ار | ةااحما ىأ (ةيناثلا)» #0 مدع ىذلاه>ولا ن ,هءاندب ال ىأ (هجولا

 مم الو !و) اا ال مىأ (ةلجاهب قطب مقا هس قلع 0 ا نمهمزانام لع و)هنامز ىأ لرحتوءاهلانوك تو يملا

 ةرك الول» ؛ىأ(: 3-1 ءهرمالولا هرك-ث:موةيواهر 67 .ذدأ 5 <. واهرركين اني 6 اللا ناك ايك ةريغك ت امهرعىدهشتالو ىأ

 هال ,مو موه ل 2ةهلءةأممق ع. فاتخا)كىأ(ا طنأهم قفأ اوال تلا ذا نءؤملاىأ(اذهف)

 دوصقمن هك ءاعىأ

 (قدضءهنال) نامالا

 نسموهوهسءاقبىأ

 نار ردتالا عصا |١

 22222 22222222222299153 7ص

 | ىأ(« #_حولا اذ_هىف ع٠ هتااوه) مهضمدءأر ىذلاىأرلا (اًذهو هداه كان . ظفاةلا وهو( هريغ كرتي)
 'تدشال ديما لدم تاامزال وق هناالا نوماك  :اهح 2 ناواذهوهنك ءمدسد اهيؤر وذعملاةلاحمل
 ىلا عن هللا ىلا هن ا سنأن 142 تلا ىقاسد- اعلدب ومهنامياتدت نيذلا< 0 اصء واهلا اعداام

 (وهو) اكدلةبجولا | داق ءادغدعل ١ و( هج ةءقد ص»١نا) نيل / !نيناه نهي يع نا ١١)هبانكلاةراعتسا مالسالان اكرأى أ (لامعالا د نز واو هوه 3 ولن موهاسه يلا فد هما مس 'ارهشىامركلاالاغاك نال اعملان موهو ناسمتالا ةلج نم:داهكااو) فنزولارك ذ ذنا مخ نم 0 هللاالا هلاالل اق ن هرانلا نمجرخلاة1سوميلع

 ةداهشلا ةلرتبئا/اهكرتب ا هسرافىفأ:لاوةدْوْدلا ىهواهمضوءمرم حن عمم اهنيكس ةروصت لوطن لومار صاعإ وهف ة+--فنىف م( ةرو-ك-لاواولاديد_ثنوةلمهلاءاطلا حتفوةيتحتنامض» (لوطيو) امزاح
 7 :لاوزالصلا كرت اني والاب ( هداه كا نءهءزلياملءو)ةداهثلابهقطن مدعو هوك-نامزدار 1!ونامزلالوطوقو

 راثلا ىف ىأ(داخرمغ) هءلقهن قل صا فارتعالاو ىطالاموزأب هم اءعماليو طانامز تكس ىأ دقريدقتب ةيلاح ل <هذهو
 3 هتك:المو هللاب نموا ١!/ناناهعوج هيدارملاو ةيلاحلا ىلعب وصنم(ةلج)ةداه كان ,ىأ(١ رباوطلا 95(

 ناىنهااو خذ ىقاك ١
 وه 3 ذأ !الاولعخد اق اهونو 1 ااوةكل الملا لل_صق 59 نانالاجاوأ الم :ةصعل ' هرشء هرعه-خر ل- هلآ ءهلسر وهمسكو

 ىداسعلا ن نس انام ككل ا 0 +4 5: لد اءةمىا أ(ةمالو) دهش ةخفىفوةداهشلا ىفأى أ هنايح:دمو (هرعدهشتسا
 97 ا همصذ قو هيدشنلا ىف عاشو م-جراذاض آر 0 صم ل_صالا فوهو هلبقىذلا فات خااك(اضيأهيف
 لوقاااذهناالاةثدشملا هيف-دصت دقو ىاعلاى ولد اص* :ااوهن ا الاهقيق>و( قد ص مهنالن ءؤموهليقف)رووثممالك
 لينك 2 زلال صاعوهف) اعر [لل :اكناو نا الا ةقق> ىلع:دئازلا( لا عالاةل- + نمةداهكلاو) هوقاكيف
 د ذك ران كرارقالا باص | اب نياثاقلاة د !لهأ د:ءرانلا ىف (داخربغ) و هفرئاكر غرئابكلا بك ريك (اهكرتي
 فدغأم ره ]وق نه ىأ(هد- ةءنراق ةى>)ر ط فشوأهيؤط رشعداهثلانالان موني سدل لءقو)نيدامريغرئابكلا

 3 اطورشملا دول دنع (د_ةءءاشنا هداهتلاذا) هملةىفا1ةقب اط ماهم ظفاتل ا!ىأ(ناالاةداهش)همزحو دهءلقداقتعإ
 را اعامرشلا ةفيش>ىلالم_خهناىلاشلاىزعورابخاالهدوهثلابرامخالا نمض:# :ءاشنا مهدنعءاجالنءءلوصالا

 1 ءاد_:ءراك | ند رتيتاقلطملاو هلوقكءاشنالا « ديرأ اظفلرب_هنالءرهاظ بم الا ةيدقورخ آ ىلعريغلل اًذهوىكدلالوةلطف 2 : رابخأ اهناباهورعم_مئابم فرظنواضب ان دنعءاشناوهاماوهفرعناللاقو حو رسلا هركذأو

 6 الر متيالو)اهدسحاب ىنتكيالفءقرافتالىفانحما (دقعلاعم) هإصتمةمزالمىأ (ةطبت ما: داهشلا 00 ىأ( ىثو) نا ارثلا ى كن ماوه اعوان زالاقهدارم مهفي منمو نهسفناب
 4 8 00 منامريغنمالد وطانامز قطنلا اريخأت ىأ ”ىأ(ةلهملاعم)هءىنتكيو( ىيدصتلا

 فا هاوي | نكمتلا 5 :رارةلللد|ةدعالا ةن سل .(عيصاوخ) لود/ذفوأ قظنلا منا طقف وهدصتلا

 نآاسالا هدايا لامر 10 ا نا 00 تم
 دقءءاثنا هداهشلاذا) هاماىفان ليقأئءاوئثلا كلذ هنراودةف؟ ئثلانراةنهنالرئاحامهالكو عفرلابل.قةوسصتلابى دو
 نوكرضد(ةلهملا عم قيدصتلا مءالو) بلقلا مزج ىأ (دقعلا عمةطبت م)ةداهشلا( ىف و)مالسا ماكحا لوبق ىأ( ناميامازتلاو
 ىناثلالوقلا ىأ(اذهوإ ان. اك رو طرشااانلقءا وةداهشلابىأامبالا)» رطشو أ هط رشد مايقلا هع انأمز لاهمالا عمكأ
 انا ادهنا ىحندلا لو ةاماو هنام زل وميف هنابب نم هنكس عم ناسلرارقابهنانجد قع هنارق مدعل نموت« سدا هنا يف يأ (ميسااوه (



 8 راوخالافالخ ناهالاةتيت>نمأزجتسدالاعالا ناىلءةنسلا لهأ عد _جاذار هاطاط+ةهزمأ رز حلاعالا ل ع # ءمهل وة

 ىف ىلغغل فالالا ااعاونامالا اك نمءزجا منا ىلع] وم> نيد ا هجر ىيقاش ا!اىلالوقلا ١ أذهةم- 00

 أ بهذموداكداقتءاو لوةوأنيثد لاوءاوقنلا بهذ مو هكدا ةعاو لعولوةناالاناىىدلال وة لطم ناقيالا بت ,١

 ءاد انرمؤنملا اذاام و ىالألا اذ همت هعابنا ءىرعشالا دة نعهن ءةلقغاد_هناى ءدمالو ىمتناهعايشاوىلا 0

 ا اعود فر انوا ضقانإ 1ك ذامىأ(اذهو١ عاجلا امر ؛اكوهف هبلاط ى داك امنع ىأي وعنشما وامرمأ !ذاوةداهشلا

 ب >وم نوكسو و رد ف و ين ل ,ءاسرلاا هم بنك ىلا ل 5 ةولا ى هلاو ةالاو د ااهذه

 نا ل ا !عريسا لع ءلقؤئثىأ ةمحعملاْذَق

 ىحدلا ةركر دراج ماو

 هد>ومنوذب هلو ةنم
 هح-لل ىقوزية>وتقم

 نوكسو نو-الا مدد

 سدلفءديذلا عجاملا
 فلاخم وهو خانلا

 ىف لبةغللا 2 ىفامل
 ةدمخلانا سواها

 مضنو نولا حئقي

 اذهناسيرالوةيدانلا
 ما قه تسأتب ال ىب_ملا

 ةناورلا فلاخ وهف مارملا

 هنو مفاودلاو
 ع مق يفيد
 ةرهسس ةعطقىأة لت
 ن-م رك ذامنا ىعملاو
 هن قاعي امو نامالا

 اذهىف أمد_ءودحص

 تدرتد رم ئدناكملا

 ) ىذغ) ريشك مآ بلع

 لص وئىاءاضفالا نم

 نمعفكمىلا) ىدؤت 9

 000 ىف مالكا
 (اههبا وأو نا ءالاو

 ةدايزل ا 3 3و) ماكك>ال | نلمب واعم 06421

 ةدمدعماحو رثلااذ ا 1ىذاو مو هرم ءملا ج ذأ اى ال قداطموهوسوماقلا .

 َْق ناالا ماكحأ<- 0 *0ناوهناسأب رق. ناونمومهنا لوقت ظل منال رت موهمم

 رط-ثوأ ط رشوهوةهرخ 3 واين دنا قهيدادةعالا ىف هن مديالهنا عصالاوةرخ "الا قهعفنب وهفأ» كل

 داذعرفكوهفرقب هباوطناءاف4 لأب اوط ىمهناد# عن نا قدصملا مزأ, : هنأ ىلع اوعمما مهنا مل

 هن اك ةحرطا' اوىرلا هل كا وربصلاىثلاوهوةمجعملاذوةدحولانوكسو نوذلا حتفي(ذيناذهو

 مضي هنال-.ةوءفرغ 2<« سس جب حولاع ةةنونلامضدة تهدد هةخ_نىقوحرطنامهتاتا

 ءاغل |نوكسوهيةوغلا:اننملا مضد ىذغ:( مالك-لا نمعسئهىلا ع رعملاونوكس
 ءاضقلا ىلا لاصدالا» انعمل_عاولصوأ ىعيىذفأ عر اضمةنك اسءابل ةةمحعملاداضلا 51

 هثحابمةرثكدار اة ةناوطدىلا جاتا ىنعن مساوأ ى ' عسشملاو
 ةدوقعلا(امهاونأو) امه قلعتو دامي ىأ(نا ءالاو مال الا )ل ةااوليقلا نمه.ةءاماعللام

 فالدخاهيؤو اصقنوةداز :نال.ةءامهعاىقءاللك- || واهمأ(ن ا دمةئلاوامومؤ د ايزلا قو)امهليصفا

 رظذر غنههسفن قوهذ (قيدصلادرجم ىلع عنتمم)ا هيف صقنلاوةدان زلا(ىزجتلااذهو)ر وهشم

 صقنالو ديزبالوهو قددصتاادر هاما لءةراكهافامهلمشاللاعالاولاوقالان مهامذط ا

 ىفىأ ( هيذحصنال) هلوقو ىزجتلا ل_ةياذ_هىلعفداقءاو ل عولوق ل, ةوداةتءاو لوقهنا ليق ٠
 هن رد < (عجربااو) ىزجتلا ل.ةيالءنمىلاجالاوأ هعو ىأ ةلج) صة:وةهدابرب ىزحت ىددصتلا

 دو لب صعنم دق كب زب دة هناقدو<و( ل-عنم )قزدصتلا ىلعدازام ىأ(هيلعدازامىلا])ه- ةهدابرلاو

 ىلعؤ رطيدقىأ ( هيف ضرب دةو)ةىلاصا!لاسعالا نم يشي تأيرلذ :أفتاممث لس نك نوكل ال

 معلا ناق اقعضوةوةتوافتت ى هو ةمناس هنلاتاوقركسلا ن نم هنافز<و ص#:وأ ةدارزهسفن ىردصتلا

 نكي ا ناسعان افك الوملاعلا ثودح لءلاك سدل نينئالا ف_صند_>اولا ناو سمشلا عولط»

 ا ياك ه|(زمرع جاحصلا قىتمسناالادو هزه غنا ءاك سداه_:ءىلاعت هّللاىذر

 هرخآ نا هكدا لوقلا هل تضر 3

 (نيق.:وقنم) ضد نءاهضءب( همااح) قارتف اودءب ىأ(نيابتوافعضوةوة( هتافص فالتتخال)
 ةلدأةوةو:د- هاش كتشلال ةءالث يك ه.مزحلا ىأ (دادعا مهداو) تالا اوتاغ- كالنام

 همر صم وهو ٍ:لوعشملا ءاةنرب

 لا هي عر دا هود وذو ء«نءانالا لعدوعلاتضرعو

 (هلاحماودو) هتازحعم نءاعو ءملسو هد .اعىلاعت هللا ىلصمدهاش ندك اهروهطظىأ (ةئر ءمحوضوو)

 ىأ

 . نامالاس فن هدان زف ةىفالذ اما اواهناصقنو 1 0 ءاملاو مال_ىالا سةارمداي رز ىف ف الخال اهفو(ناضعنلاواممد

 وهوىزحتلاىأ(ع صال) قيقحتلا له ه_باع كى 45 ,دصتلاد رح ىلع عنة مىزحتلا لهو) هاوةامويإ ءععرم#. وهناصعتو

 ىأ( ع ربامتاو ) :اوقبهحضو (م الم_صقتهنايبىلا جا ام لب الاجا ىأ ( هل -+) ناما و ىأ(ه .:لالصأنادقنااو:دارزلا لوبق 9

 ىزحتل لص <ىأ مضي وءارلا 5 كه 0 0 اعدازامملا) ىزحتلا

 ىأ(داقةعامبمصتو) ىحلعىأ(نيةةوقنم ه) هناحردتو اق: و هناماةمربا ةتوبىأ (هتالاحنيابتو هافص ف التخال) قيدصتلا

 . انعر ر-<ةالواهيةروتةر غنم ىأ(: ااحما ودو)دهاث ممامضنا ىأ (ةف رعمحوضوو )ىوق ل ١ مادو



 نأ ناآسءالا ءاوقب مال_لاوةالصلا يلع هنبىذلان أ >الا ماقمو نائئمطالالاحو هو برلاريغ نعةغلابىأ(تاتروطح و)
 ناصقنلاو ةدابزلا لمت. نامالا الن اقنالا ل اكو نامبالا ماك نم ناكرالا ماك أ ونا سحالا مام ناك الو هارت كن "اك هتبادبعت
 فيرشلا ثحبملاىأ(اذ_هطىو)ن يعمل ىتيفوتبربكالاهقغلاح رشف ءانققدو ني_عبرالا حرش فءانققح اك هجولا | ذه ىلع
 ىأ(ةينغ انرك ذا ثو ) ءامئيقسالا هج و ىلع هدد امئءافطصالا يحاص قوةحءاداهنمدوصتالا زال( فيلأتلا ضرغنعجورخ)

 بوحواماو) م(لصف)« هنا>بسهتداراوفوىلءناكناىأ(ىلاعتهللاءاث نا)اندرأىأ(اندصقا ءف) هلي وطن نءءانغتسا
 (ه.ءاحام.ةهقيدصتو هين املا "0| اسح واذان) هتعب رش عابتاو هتموكح ف ماللاوةالصلا هيلع ىنلا ةعاطا ىأ ( هتعاط

 (هشعاطت بجوال ا ا 0 ا ااا
 الام ممهتدأ ققتو ليصافترك ذورك ذاميفمالاكلا طس ىأ( اذه ط د ىو ) نئملعملا هبلقهنع ناوح وهواقاطمىإ || لفشبال ىحهيويدصالاروضحىأ (بلقروضحو)هيفةدايز هناقمداد ماو قي دصتلارارمتسا أ
 امو ٍلسو هيلع ىلاععت هللا ىل م هء|ةمولع نايم وهوهنهدودقملاىأ(فيلأتلا صرغ نعجورخ) اهيلعو
 ةمجعملا نيغلا مضب( ةينغمانرك ذاميفو) لالدةسالا نع رظنلا عطقو لاجحالا هيف ىنكي اذهو هل بحي
 ناإ) باتكملا اذهىف (اندصتام.ف).ريغ نع ةينغمةيافك ىأةحوتغمةيتحتتانُ ءءاروةك اسنونو
 صقأي ودب زب قا د_طتلاناراتغارهظالا نيققملا يهذم فخدملا» رك ذىذلا اذهو ( ىلاعت هاءاش
 مهريغنا ءانمىوقأن يقيددل!نامبانا فك شالو ةادالا حوضو ورظنلا ةرشكب
 تجواذافإ)ه هاون باذّةجاو هرماوأ لام ءاب ©( ملسو«يلع ىلاعت هنا ىلدهتعاطبوجواماولصف) و
 نمنال(«ةعاط تمحو) بابلالوأ ف مدةتاماد هل ءدقو هللا نم( ه.ءاحام يف هقيدصتو هب ناعالا

 هيلع _ يام كرتباي_داعناك هنمراك_:اريغن مهعلاخول ف ه.جنوهرمأ عاباهءزلرامعرمخأ و هقدص

 نيذلاابيأا.ىلاعت هللا لاذ) ام4-يلعلدبإك هيحوب هللا نع( هن ىفأاسم) هدعاط ب وج وىأ(كلذزال)

 ىلاعت«"ءاطناىلاةراشاو هلوسرة_عاطب وجولا د. عم هنناةعاطمدق( هلوسروهللا اوعيطأ اونمآ

 سايقو#و هنعاولوثالو هلوةىفريمضل در أ |زاودحاو ثا هو لسو هيل علاعن هللا ىلص هلوسر ةعاطب
 تحيي ناالاب هّللادته نمه.ىأأم لك وهلا دنع نم ىأام هةءاطب وجو هربدقت ىطنم
 لاق (لوسرلا اوعيطأو ملا اوعيطأ لق لاعت هنا لاقو) هانرك ذايكر مالا ة+ي_دطىفاههتدب كرش هتعاط
 مثلى تاز ةن”الاوذ هنا ىنعي مهتيكس ىفةغلابمه.م_عمطاخام نينموملا غاس نا هللادمأ ىذاسقلا
 ملسوهيلعمللا ىلص هللا لوسر ىلا همصخءاعدو فرشالا نبسعك ىلإ يدوب هلامصخ عدا ىقفاذملا
 نود ظفالامومعدةري_علا نال ينمو ىلعه-ةءاطبوجو ىقمااكلانا اذ_هيىفاننالو هنامب ىف "الا

 يا ىلع ىسعو لعلب ىحرتلا(نوجرت عل لوسرلا و هللا اوعيطأ و ىلا« لاوو] مد لا صوصخ

 ( اود” متو عيطت ناوىلاعتلاقو) فو اوءاحرلا نيبامئادد.عل ناو بوملا ملا ةز عملا هراسالالدابعلا
 لوس رلاعط» نملاقو) مه مزال مأآهربغ و ناسمالا وقحالهبادملا وهتعاط ىلعةفقوم موتي ده ىل هجف

 لاقو) هاوقبهفدرأ اذلو هيبنبالا ىسمبالوهمانالامأ.ال هنالهّنل' ةعاط ىههمءاط ل عج ( هللا عانمأ دقف
 هسيهاونو هماوأ ع يجف مومعلا ىل:لو#اذه(اوهتنافهنعو اهتامو هوذخفلوسرلا كات امو ىلاعت
 هاوقهماعل داك مانغا اوعىفلا ف تلزنةي”الاتناكناوداس: نعالا ىهيالوحالهنالامأي الهيال

 رمغاجتا مهوتءالفر رقتاكبدسلا صو هذال ظغللا مومعب ةريعلاذا هوذخف لوسرلا 5 انآ امو ىلاعت

 ىأ (كلذ نال) طرشلا

 قأامم) هتعاط بوجو
 هيداجام ةلجنمكأ(ه
 هرورض اننبدلا نسم
 اهيأاي ىلاعت هللا لاق)
 هللااوعيطأ اونمآ نيذلا

 نيسحت هللارك ذ( هأوسرو

 هيبذو ةئطونونيزتو
 ه_ءاط ىقهةكطناىلع

 ىلاعت هللا ىلص هلوسر
 دارؤاةداهش سو هيلع

 اولونالو هلوقىف ريمضلا

 هلوسرن-عىأ هددع

 نم ىلاعت هلوق ليلدب و

 عاطأد_ةفل وسرلا عطب
 دارفا لاقي وأ هللا

 ناىلا ءائاربه_ضضلا

 وأن اثمز الدم ني_ةءاط

 امهنمدحاو لكىلا ريمضلا

 اوعيطأ ىنءملانارهظالاو
 نمل ::اامف لايدتا
 ىوأاميفلوسرلاوهناثك

 ماةمىفهءاطخ نمهسبلا
 اوهيطأ لق لاقو )باكا

 اكلوسرلااوعيطأو هللااوعيطأ لاق ثدح اماو نيلاحما موا دو نيتعاطلا مزالت نم قبس 1لوسرلااوعيطأ ١ لقيلو(لوسرلاو هللا
 (نوجرك!ءللوسرلاو هللااوعيط أو لاقو)ةعبرشلا طمضوةنسل ار هنعتدت اميفةعاطلاب هلالقة ا ىلاةراشالالفةحيص ةخنىف

 (هللاعاطأ د_قفلوسرلا عط: نملاقو) ىلا ىلا ىأ (اودتمت) ىلخما ىنىأ(هوعيطتن اولاةو)اه.تعبرش ةعباتمو امهتعاطاب ىأ
 نءوهللا بح دف ىنبحأ نم مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا لان يحنيةفانملا ىفنةد"الا تلزن دقو هشلاوه ةقيقحلا ىفرم"الاوغابملاهنال

 لوسرلاك ان امولاقو) ىيعىراصنلاتذخت يابرهذختن نأالا ديربام هنعىهنيوهولرشلا ف راودقلاولا ةفهننا عاطأ دقف ىنعاطأ
 هنعب ام لاش هاو هتعاط بوجول هدعىأ (اومتناه) هناينتا نع ىأ(هسنع 5ك اهنامو) هءاوكسمتف هلاثتءاودمأن مك اامعأ أ (هوذفل



 0 0 0 ا 01000 0

 ىلعةةعُش !اوهرعأ مظعت نمد, نم 5 نيعماحلا

 كلذ ن يلع ىلءأف

 ىأ (هللا نم لضتلا

 هنا>__سه_ىلع بدال

 هللا ئ-كو) ئث *ىلاعتو
 نيعيطملاب ىأ (اميلع
 7 نم_صاعلاو

 عا طيلالا لوسر نمانلسرأ

 هرمأي ىأ (هللا نذاب

 هتاعأ لعشل) يستر
 (هةعاط هلوسرةعاط)

 عاطادقةلوسرلا عطب ند
 عا نرتو) هللا

 نمر :ىفىأ(هنعاطب

 (كذر دكرر) هنانآ

 ةدعاطلا نم هك ذامىأ
 ل هرمز ةل ءاطالاو

 نناتاوع (يباوثلا
 هللا نأ يذلا عمل ٌاواف

 دعوأو) هن . الا ميملع

 (باقعا اءو بل هتف ام ىل

 يذلا ردحيأف هإودهي

 تد وأو) م ا

 0 او هرعأ لآ د4|

 0 ىلأعت هلوقب ,(ه هم

 اموهود+خةلوسرلا ّ انآ

 مهنالىأ (اةمقرك# اوأن س>و) هرمم“ 2 نموأهن ملاح ةدأم هب نموهدأمع ا

 5 1 حج هش. تن ...٠ ات ادت 10007123053: 7:7355:77

 6 ذل م«يلعمللا منأ نيذلا عم) نوعيطملا(كم اواقلوسرلاو هللا عطان مولاوو)هدددد وهال ةءسأدم

 ىراصتالاه ردع نبا قتازنةيتالاهذهناقأيسو زيكا صلاوءادهشا اونيقيدصلاو زميدنلا نم
 اولق تلزنؤلالذ]هنزةدشرك ذ دو لا ارئالذ نمماعف ثنا ؟كئاذأ سوه ءاعىلا عت هربا ىلص ىن ألا نم>

 وهو هناكم يم _هفهري_غىربال ىتحهردن يمعب اهلا عدل وهيل عملا" هللا فصال و تر تام

 لوسرأ بحل ا ديدثناكو ل وه: .اعىلاعت هللا ىلصهالوهنان و" ىقت ارث ىل ةوناذالا ةعقاو ىأر ىذلا

 ىاملاةلاذ نع مل_سوكم .ءىلاعت هللا ىلصهللالوسر ا 5هنولربغت ىح نرش ةرنعرع هنالهزيا

 ةيعاابدارملاو ىتارنم طومهو ك ماعم _ءفرل ع كارأال فاو ةرخ - "الا ترك 2ك. عر دأالفاريغرض

 اءاسرااموىلا ها لافوز اتمارا نمو م.م تنواغت ناو ةنجلا قمهتدب :ر وأرت هاو عامشجالا ةلوهس

 قيفوتلاو ليهستلا سفنوهوأ قيؤوتلاو ليهستل اةدارأ نع زاحمنذالا(هللانذا اطيلالال وسر نم
 رئاكهيلعسحال دا اد فر طرتاط ضر ا نكسيكسو ذرب وهيا ثعب نمهعيطيلالا ىأ

 رسهظأنا وه.كت ضرب ىذلان ا ىلكاذ ؛جتحا هللا ىأهن' اك ىذالا لاقو هرعأ ى«؟هنذا لق ءقو

 نموىلاعت هللا ْءك ضرب لهم -ك< ضربنا هبيجوت فل يةوىبتنال تقلا جوة سمر ةاكمالسالا

 هللا ىل_كدهللال وسر م-ىدووااساطو ىدوريلاو قكانملا مداخت املاذلو رفاكو هذ هللا كك ضر:

 فرشالا ني ب عك د نءاكاحت نا باطو ىقانملا ىناف ه1هقلالوسر ك- اق ناكو ل وهيل ىلا عل

 ىل اع "هللا ىدرركيأب انأأ.: ها ال يل هلك سوه .اعىلاعت هللا ىلصهنلا لوسر قأو ىدوبمل | ىلأو

 جرخوه* - ل تدوأكدب ورلاقف عقوامىدوههلا هلرك ذورعاس اق ضرب لو ةهللالوسر كحاب ذل هن م

 ةعاطل هذ )هركسني لذ د و5-4 قفانلاهبيرضوهقيس

 د_ةةلوسرلاعطي نمىلا 5 7 هلوق صخب ,كيهعب الا ىهني الو هرئانالا مايالهثالدحأو د امهذ(هأ -ءاام هلوسر

 نههيقولوسرلا | وع. .طاومللا أوعم اك هلوةفاكنآر لاق © ءاطب 5-1 يي ا

 )ب 000 هسا *ىلءدعواو باوك ال روم كلذ ىلع دعو و) خال منعا طبوجوو هموظعل

 رمش الدي زملاداعيالابب باقعلا مناج ىفودءولابب اوما سناج ىفريعورمثكمااوأ ميذعلا .«ي؟ ىلا 4

 رءاشأ || لاقاك لاوع“ الا لصأ ىقامهتدي ا ١ نم ا

 ىدءعومزح:هوىداعيا فا 0 هند-ءووأ هندعوأناوىفاو

 باتكلا ةبطخىقاطو دم كلذ ىلع مااكللا مدقت دقو ةةك-:لرخالا ناك «ىف امه لك لمع سن دقو
 هب نرع أ اسعن اين الاب( مألاثتما)ىلاعت هللا( بج واو) رهاظوهوْئلا باقعلا ىنهعباتعلاهوسو
 نابع ل :اماوهح :اقدنعك امناموهوذق:لوسرلاك ا ان آامولاقفهن اين هيمرانثحاو)

 ارك (لوسر هات دحملاوءاهقغلا نمنيدلاةعأىأ(ةمالاو) مهريساغت ىف(نورمس غلا لاقو)

 ةقيرط لوا_سىلعة هوادملائأ(هتنس ماما ىف )ةنيد* موةةقحم هنآرقلا ىلا ملح وزع ىلاعت هللا

 (همامال) هلدءباتملا ودايقنالا ىأ(يلستلا 1 راام لرب دولا لمح يرش اهانغ عساف لد 1

 ْ ىأ(ة- لا
 امراض أ( اولاوو) لعلام كر نمهب رع خا اميف 5 .ددتو هرانرمخأ ىذلا هيلا ىحوملا هعرش نم
 امدح ماض رفاهلعجى أ (هسأ ءاطض رثالا] مومعاا ديك اماىنلاىف:دئا زنه(لوسر ن«هللا لسرأ

 أىأ (اولقو) هظفلر امم عاب ن ناريمضلاوهعرش عيابتل(هيلاهلسدأن هىل ه) هكر انستا و هلءاف باشي ||

 نو مسفملا هللا لس رأام)نو رسفملا ىأ (اولاق و )لعب رش نهىأ(ه.ءاحامل) دايقنالا وناعذالا ىأ (مي ب و هع !ةمةمطا وهو

 هعيطيلالا أهلا ن ذاب عاطيلالا لو سر نمانل سرأاموىلاعت هلوقلهتيصعهنعمهاجنو(م 0

 اولاو و] هملمىف رذاكوهفهتلاس 7 , ص رباوهتعب رشف هعطل من ذهتعب اًةاهق فوت وأ هتعاطىق .ههنذا بد هد مهيلا تعب نف



 امي: لوسرلا عطن نه ىن#هملاو طرشلا باو( هضئاركىفهللا عطا) هلوقمتاليل عملا ةغيصت هنئسىلوالا (هت-ىفلوسرلا عطب نم
 امو ىلاعت هلوقل «.منوهرمأ ن مهين: رمأ نال مظعلا ناق فنا ىفةتباثلاهضئارف ف هتلاعطن مم ركل انآر علا هيدرن لاممهنع ىهنو هيرعأ

 اللوةيف تيهنوأترعأ امم مالا هينآي تكي رأىلعك دحأنيغلأالماللا وةالصلا هيلع هاو ةاو ىو: ىوالاو هنا ىوهلا نع قطني

 باكي لمعلاك اهبلمعلاذا هتنسب لمعي لن ل سوهيلعىلاعتهللاىلصهن.دك وم ىهناذهفهاناعمللا باتكى اندج وام ىردأ
 5-5 عئارشن عإ) ىرتنلاىأ(هللادبع نبل هسلئسإ هّمعب رشو هلل

 هنعب رشوهثقي رط ىف ىأ ةيقوفةانثمءانو:ددشم نون( «تنس ف لوسرلا عطب نمإ) ةمئعالاو نورسفم ا
 عج (هضئارؤىفهللاعطن) ؛اوقهمه وناك ضرفلا لباقياما مبدأ رملا رسلو ضرغوةنسوىهنو مأنم

 ىعمين:لاوةنسلارسفن نا لمت وةنس عج نمزوثب هنخسخسنلا ضعد فو ضرغلا ىنعمعةضن رق
 قيرطلابهنلا صةارذىف هلاعبتم ناك هم ل ءباحيا ريغ نمهنساميةلوسرلا عبثا نمنال ضرغلا لباقيام

 امهدحأ ل صةنبالإا سو هماعىلاىتهّللا لص هاوسر ةعاط نيعه.ءاحاموهللا ةعاط نادارملاو ىلوالا
 هيئاي هتكي رأىلءاثكمك دحأ نيغلالإ وهيلعللا لص هلال وسر نءىذاشال مالا ىفو رخ”الا نع
 فئصملا رك ذد_:عهظافلا ناب تأ ي-وهءانا عملا باك ىناندجوام ىردأ الل و ةيفتيهنوأ ترعأام
 ىنعموهو هللا راك, ل-عهّللا لو -رةنس لمعلا نالناوباذ_عفءاضةقارعالن متر عام رق ءادّرلا هجحو
 ىأ(مال_ىالا عئارشن ع) وه _كلاد_هازلا مامالا ىرتسشلا(هّللاد بع نبل هس لم سوإ) ا نههرلاةأم

 مامالا(لاهو )هباوكسعىأ (هودف:لوسرلاك انآ امو)ب او! ىف ىلهس(لاقف)دارملاو ابن ءدوصقملاام

 (هطئارخىفهلااوعيطأ) هانعمنا هلوسروهللاة عاطف( لاقي ىدنةرمسلا) روه ملا هيقفلا ثءللاونأ
 ىعمىف( ليقوإانلهعرشو هنسامىأ هتنس ف لوسرلاو) م ركللا هراتك ىف _ك.لعه4_ذرفا هيف ىأ

 لاقي نا رهاظلا ناكوهتامرح عجب انجاب( ميلعمرحاميث هللا اوعيطأ )لو -رلااو عيطأو هللا اوعبطأ
 (مغاباميف) لوسرلااوعيطأو ىأ (لوسرلاو) هلوقب لوسرلا عابس معاك هريغوهمرسوهبجوأ |«
 ىو والاوهناىوملا نعوطنءامو «هغيلمتبرومأمهنافكلذ ؤاصاخم هيها ونوهرعاوأ نههللا نع

 كلام ىااخ بر هناىأ(ةيب وب رلابهل) ف ارتعالاورارقالا ىأ(ةداهثلانهللااوعيطأ ) هانعمىف (لاقي 0
 هلةداهكاان)مالسلا هيلع ىنلا او هيطأو ىأب صنلاب( ىنلاو)ةيب وبرلاو كمل ايد فتم تادوجوملا عب
 لديفقالطالا دنءردابملالماكلادرغلاوهودهءاللاة سو هيلع هللا بص دهتانه ىتلا.دارملا( ةوبثلاب
 دارملان ال .ةامل ةجاحالفرو يملا ىلعءانب لوسرلا نممعأ ىنلا ذلة ناولو رهناوهتلا سر ىلع دثذيح
 لودعلاو هيدإةنللاميظعتو هيلعامهبةمعئللاراهظا ا مهندب عما هل تمني ناك هناوةلاسرلاةنرتقملاةومنلا
 (هيلعىقءارقبباتعنيد#ورأانثدح) لقاك عجلاةءاعرلالرهاط لضف أ ةوبنلا نا نق نا رهاظلا نع
 نبابفورعملا(د_# نب متاحانث د_>)لاههتج رت تمدقت ناتعنيد وناخيشلاهاورثيد>وهو

 انثدح)لاومدقتاك ىساقلا ظذاحل (ىفلخ نيد نب ىلع سما وأ دح) لاةمدقتإك ىليارطلا

 مىراخبلاعيمص ىوار ىريرفلا( ىف سوي بدها ::دح) لاةمدقت [كىزورملادبز واودهو(دجانيد#
 ةدحوملاو مما عنب هلم نينا معْني هللا دبع ىنعن ( نا دبع :ةدح )لاه( ىراخبلا انة دح) لاومدقت

 3 (هللاد_عانرمخأ )لاق نمتئامو نيرمشعو ىد_حاةنسىفوت ةقثلا هيقفل ا ىزورملا ظفاحنادا هر أ نا

 ثاغث 0)

 مان آ امولاقف)اهعيج أ (مال.لا
 ىأ(٠ وده: لوزا

 هسيهنوهرمأىق هباوكسع

 ىأ(ىدنقرملالاةو)
 هكر ثدالاونأه يققلا

 اوعيطألا:] رلاعت هللا

 لوسرلاوهضئارف هللا

 هشعب ىأ( هتنسىف

 هتلسوهتضن رغل ل ماشلا

 هثداحأن مةداقت#ملا

 هامش رط قئومد راولا

 ىلاعتهللااو ءيطأ ل يقو)
 لوالاو( ممءاعمرحاميذ
 لمشيص رغلا نال ابأ

 ٌهلرنو ممغابجاولا له
 لوسرلاو) مرهم لعفلا
 ملص أى ا (مغاباميذ

 هدم لولو هيبنوهمأن م
 اوعيطأ لاقي و)هنرلا
 (ةدوبرلابهلةداه كانها
 ةدحولا فصوتىأ

 هدحو هاةيدوبعلاتعتو
 هلوداهشلاب ىلا و)

 ةنرتسقملا ىأ(ةوبنلاب

 ةخ_ف ىقو ةلسسرلاب

 لم أىلوال و ةلاسرلاب
 ناكولك [!ةيناثلاو
 لضفأ ام_مُمي علا

 مساهيلع قطب ام لقأ ة_ءاطالا ذهن ا ىنعملاو هيد/ةنلل اممافعتو هيل عامهب ةمعنال اراهظا
 نباىأ (دمم نب متاح انثدحلاةىأ(1.:) هيدل ع امسالى أ (هيلع قءارقب)ةيقوفديد كنف عتب( باتءنيدعوأانث دح)ةعاطلا
 دب زوبأوهو (دجأ نيد#)انثدحىأ (انث ) ىساقلاوهو نيتحت غب (لخ نب دهم نب ىلع نسحا اونأ)انثدحىأ(انن) ىسلبارطلا

 (نادبع)انثدحىأ(انث) عيصلابحاصوهو(ىراخبلا)انئدحىأ(انث) ىربرغلاىأ(فسوبنب دهم) ام'دحىأ(انن )ىز ورم ا

 ىأ(هللادبعإ اري أ ى أ (انأ) فلآ فل ابهدصت لاقي ىزورما ى..ةعلاوهو.فورصمريغةينثتلا نزوب وهوهدحو ءنوكسف تفي

 هيهنعننثا نعاذهىو راما منالناغل |ىلعلغباميقسهونبا



 هل 06 نباو كرابملانباهفءوىرهزلاوةءركعو ماعلا نعؤنورتابثالادحأ ىليالا ديم نبا ىأ ( سن ودالانرمخأ أ (انأ)

 هنازرثك الالوة ىلع ةعمسلا ءاهقغل اد_>أ(نجرلادمءنبةملسو انرب_ألاو) ليلج دات( ىرهزلا نع)ةّمسلا بتكسلا با

 د_ةف)ىلاعت هللا ن عمم جاميفىأ( ىنءاطأ نم لاق سو هيلعلاعتهّنلاىلص هلا لو سرنا لوب هنعىلاعت هللا ى ذردرب رهابأ عمس

 عطب نمىلاعت هلوقل (هللاعاطأ
 نال_صاحلاوه-ةعاط
 ناكل مولعم لوالا

 ناطملا موهقمىلاثلاو

 دقق ىريمأ عاطأنمو)

 قيرطب ىأ( ىى_ءاطأ
 نمه:ءاط نال رسايقلا

 نا 1 هنعاط

 هنيصععال هكءاطب رمان

 0-0 ن-مداقتس اك

 ىلاهللا ىلص لاقدةف
 قواغ ةداطال سوةمأف

 ىلاخلا ةيصصوم 6

 هاور لوالا ث.د_-كاو

 هدنسأ ناوناخيشاا
 قد رط نم فن_صملا

 ةعاطو) ىراخنلا

 هللا ةعاطنم لوسرلا

 هتعاطقهمءاطي مأهلئاذ

 ةءاطوهتلارعأ ملل انما

 هللا ىبصىب_هلل ىأ (هل
 هعابأب م وهمأ -:ىلاعت

 نموى-مو 7 أامسيف

 هريمأ ريسم "كلذ ص

 هللا ى>د-5) كلانه

 ّق رافكلانع ىلاعت

 ىأ (مثهج تاكرد
 تسد ة لف لااهتاقبط

 هتةعاط ل عج مزالااوهو( هللا ىصعدقفىفاصع نمو هللا عاطأ دقة لوسرلا م15

 داجج رخأو ةئامو نيسسجنو عت ةنسىف وت ةقثلا ماسالا ىلب الاديزب نب( سنود'ة”دح )لاق ىزورملا ةلرامملا

 كرو ملا مامالا ىرهرلا باه نيهللا د-.عنب هللا د. عنيد ( ىرعزل انع)ةمدلا "كلا باحصأ

يعهمساورمك الا لو ةىلءةعبسلاةئ.دملاءاهةقدحأ نجرلا دبع :ءةماس وأ قرمخألاق)ارارم مق
 د

ا ىلك هلا لوسر نا وعي هرب رهابأ عم سهنا) ليعمس اوأ هللا
 ل5 ىنعاطأن ملا ل_سوهيلعىلاعت هلل

 ند هةءىلاعت هللا ىمتامعالا ىهنيالو هيهّنلارعأاجالارمأيالهنال( هللا ىصعد هذ ىفاص نمو هللا عاطأ

 لثعمانذهمهنوهرمأو هلوسر ةعاطد رمأ ل جوز عهللاناوأ هم نوهللارعأ ل ثةءا هيهنسفةجاوهرمأ لثتما

 هيمنوهرمأىق هللا عاطأ هيهنو هرعأ
 ىريمأ عاطأ نمو مدق: اك هتعاطد

 1 احهؤافلخو أوه هلعج نم ىأ (
 إ

 ىنادعدةفىريمأ ىدع نو هنع :ا.ههنالهرمأ نمةعاط هتعاط نال( ى ءاطأ 232 ه>مأ ىلع
 نالت(

 ىلو مالسالاروظاملفمهلئابقءاسؤر نوءيطباوناك اسئاوةرامالا نوفرعبالاوزاك ب رعا ارئاسوا كن رق

 ىلصءلللوسر مهلا فءارمالااوعيادرلو كاذاوركن املا اسو هيل علا تدل لص هقلالوسر مهياع
ونوهثارماةعاطا مهمزاب ممنارمهلامالعا الذ ءوهملع هللا

 مهاع:أومهلاوقأ ىف مبا دتقالاو مهريق

 ةءاطنم) سو هيملءىلانعت هللا ىلك هللا لوسر ىأ( لوس رلاةعاطو) ماللاو ف لالا ريمألا ل سمدأو رو

 | ىأ (هةءاطق) هللا نم ه.ءاحام-ةدعابتاب رسانلا ع.يجرمأهّنل' نال (هتعاطب رمأهللاذا ) هل للسرملا ( هللا

دماوأ ىف «ةعاطابان,مالهعيطنانال ب رل ةعاطهجداطف همعاطأب
 و هللاعأافانرمأياعاوهوهيهاونو

. مأهنالهداهت+ ا ناكام هلخدو ىونملا ن عوطةيامو هغيلش
 همدقأل طساذهو حصالا ىلءداهتجال

 ادابخا نآرقلا فرك ذىأ هنولر ةيسام(رافكلا نعهللا ىك- )دق( و) لوةاكهيةراركستالو !حاضراو

 دامع:ءاهتلابفراعلا ناالا فراك اري غن« فا لا نعةرو'أمةرابعلاهذهو نوكيساعمهنع
 ىنرغملا

 ةرخأتم ةياك-حلا نالاذكن عهمالاكى هللا كح لاقت. الف ةمدق ةغص هللا ءللكنال_ا وصد نسل هنا لاو

 كاع صن نت ناقلات هتال هله جوال اذ هوىبتنا هوو هللارع ألاقي امناو كلا نع

 ى) قرقريغنمه_:يعبرابخالا ىلع دراوهنافهيق هل ةدحالهرجمحاامو ى_عمةباك لاو صصقلاو

 |انعطأ انياب نولو#: )هلا هيدارملاوأ هروظأوءاضعالا فرشأ هنالهجولا صخواهتااولا لدن

 ىلاع هللأ ىلص( همءاطا وعنمتف) مدنلا مهععنيال ثي»مهمدنل هيف نام فا( 5 رأ اانعطأو هللا

 نكميالامساط ىمتلاو فمه: ةمهعقنيال  اكموأنامز قىأ( ىدتلا مهعقتيال ثيح) إو هيلع

 ا مرع (ئثنع معي ماذا) ناخيسثلاءاورشيدحىف( سوه _ملعمل عت هللا ىل_كلاةو) هلو هيدح

روماعىأ مان ك”رعأاذاو) كتم بناج ف حرطت اكهوكرثا ىأ ( هوة جاف)ههركموأ
 ,ايدنوأ اباحيا هي

 7ت7ب7بيبيببيب77ت7 تي تت تب ست 2
022227777772277 

 اوتاف)
 مهئاضعأ فرشأاهبدي رأوأمتاوذدوبولا نمدارملاو ىرخأى ا ةي>ان نم ناملغلا|مبىصرتفتلغ ردققرودتم 4 ةعطقك م هئازخأ

 امسر فلالاتاسبئاب(الو_برلاانعطأ و هللا انعطأ انئيلاب نولوةي اهرايدا وافابقا ىف عباتندبلارئاسوام.سال مهئاز أف طل أو

 هيلع) لادقوةخسن قو(لاوو ىنمتلامهعفنيالث يح) ىنعثلااودهاشنيحىأ (هتعاطاو:مةن)الصوواغتو :ءارقلا تءاماو



 لك ماللاو:الصلاهيلعهنع موه ىلاعتمّنا ىضدنرب زه ىف ثءدح فو) باول لو بغ نمىأ(ّمعطساامهنماوتافإ

 ا ىنوءدثءدحااذ_هلواو رذ_ءريغب ىجاول/كلرتريغنمهيلع متردقىأ (متءطتساامهنماوتأف)
 هرخآ ىلا هومز ةحاف يش نعت منا ذ اف م_هئاسنا ىلعمهفالتخاو محلا. كلبة نمكاهاماكةكرتم
 ماعلكا لجرلاقفاوج- جملا 1م رمدقس لل ل م هللا ىلصهناهيدسو

 دازو ثيدحلاىفوعدلاو مث م ممعط» -سااسلو تمجول عن تل :ولزاعذ# يأ 7 اهلاوىىحتك فهللالوسراب

 ىف سابع نيا نعكلذىور وك وت كلدبتن اءايأ ن ءاولأ_:الاونمآ نيذل هيأ اب تار ىنطقر ادلا
 ىفوأ اهح. دي ةي_صعملا ىلعءار الا ل هال همك وفاكملاهيلع هركااسسنم صخ ماع*يثوريسمتلا ؛ 1

 هيساوتت | ب هموالم فلكم ,رك.لازاىق ال ا ىلءىننموهءاهمكترم ممأيالو راهتمر لتي
 مالسال دعاو# 1 ماكلا عما و> ا اذهوىوونلال امم ”ءاطة-اردةىبءاول عفا جعطتساام

 هرودل-ةع : ىناباهطو شن م طرش ةو'ةالصلاناكرانءنكر نع ز عنك ماكحالا ن هريثك هيف لخدي
 عراش !|. انتعآىلاةراشاثد د4 | قوروسعملاب طق الر وسما ءاهققل اناقاذإ ه ءهرودعمهنع طقالو

 نيدجأ هلان رك ةقاطلاو ةءاطةسالا,تارومأملاد قت لرتلاةشمعمولو بانة جالا هقالطالتايهتلاب
 رجح نب !لاقتاقو اهع- سوال اس ههنا فاك الو ىهملا ىف هرم د ل تاننانولا

 ةوهشلا هب ةءعادالوله- ءاءرداتدحأ كو فكما ةهج وه املا هو ىاللا !علدنالةعاطتس

 ىهنلانود ةعاطت' ايرمالا ديقاذلف سو. < هع زجعلا ناف لع غلا نال كلا ىلع 011
 تاك ترا هر ع ؛ لان :1قاش وهولءفةعءاطلا ]_عوللوسوهب رت ىصاعملان -عءفكلاىدرواملالاقو

 واع دب ها معاد ءاام هللااوة:اف ىلاعت هاوقىف مهضءب لاةورذعلا لمعلا كرت عيباورذ٠لا عم ىصاعملا

 رارل طالاىقر وص ىهنلا ىفزجعلا نافهترثكلةءاطةساايرمالادبةو ىهنملاتانّجاو رومأملا لاثتما
 هناق'ق>هللا اونا هاوقب خوف و و ليقوه ءلامتر رط_ضاامالا هلوقل
 ٌ ىله) هنعزدعلا نودةردقلا عمهيهن بانةجاوهرمأ ل اثما هناقت ىددار 1و مريشملا تالا

 6 -:4 |نولخدن)ة :أحالا مآ ىنعب ىتمأ لك )14 هاورىذلاه: ءىلاءتهشا ىذ هر( هرب ره ىلأ ثيدح

 باطخ اطل و ةمملا لديك .اك الا ظفلو هظفارا.ةءابءدارفا روضوم اقرأ ل لكاريمصلا

 (ىكأن ءالا) ة 33 اهنعتك وع ه1 للودحنلاو ظفالا اذهب هرب هناليةواضنأ ةمالل ةهفاشم

 هنالد- > [اهابابالو ةدحلا لو: ىآهناهنماومهف (ىلنان نه هلل !لوسراماولاق) هلوقب هرسغ مث ع.شما ىأ

 ىرالالثءفداقناو (ىن-ءاطأ نم مهلا محم لبو هيلع ىلاعت هللا ىلص( (لاه)درشوه.ابنلا فاك ىدر

 لودخد ن ,معنتما ىأ( ىلأ هذ ) نفل اخو( ىناصعن ,هد] مهمل اهميعشب زاخو (ةزملا لخدإ) ىملاستحمو

 نمنونشدملاو اصءلابدب رأناهنازعاو ع م م كو

 دارااواذ»أ راع -اوهفراقكلادب , ؟-رانلا نممهح ارخاالممهمعوشعلا ىف انبالو ليثعو هةني وللا

 | ةوعدلا ةمأةمالاف أ ا لمعي :و) العؤوالوق م“ :ماىأ ىنأن مالا هاوقدعد ةاساتلا لاةرانلا قمهدولخ

 نمىءاعمل اوه ىلإو :ةباجالا ةم[ةءالابدب ربنا لمتكو 101000 هوىلأ ن نءالامهلك ىأ

 نيفنصلا نايبلا حيض ون ىلأدةفباولا ىفدازو ىصاعملا نعمملارح زوم ميا عاظيلغت مهان ةسايتمأ
 ل دسلاءاوسنع ل-ضءاوه عم ا نموةنملا لمدةنلاوناتكلاب كةوىنعاطأن مريدقتلاو

 هناتك ىفىراخبلاهاو رهنالر وهشن وا مدتابلةنابتامغرت(و رخالا ثيدحلاىفو) ىهتناران || لخدو
 | اميقالثم سانلل برض (هنهللا ىثعنام لمد ىلث هماللا وةالصلا هياعهتع عيممل ا( 3 اوة:هعصواذلو

 بيجعر اب زوكيامرثك أوهدروعهب ريض ءهبثلوقىلا لقنهيددو هبشوهبثك ريظنلا ىنءعلصالا
 رج نبالاقفةهرهيف سدلو هللا ىنثعبام ل ؛هىراخبلا ىف ىذلاو ةفصوأ ةدقوةلاح لكلا لن مث بي رع

 م-هعيجىأ (ىتمأ
 نهالا ةنلا نولخدي)

 لوخد نع عنتءاىأ (ىلأ

 ءانثثساهنارهاظلاوةنحلا
 ةمالا دارملاو عطق#

 لو-خدو ةناحالاةمأ

 نارام معأةمملا

 نادعسالو ارخ وأ الوأ

 الصتم ءانثئدالا نوكي

 ةمأةمالادارملاا ىلع
 ةيصعملا ناو هوعد

 اولاو) ركل اب ة-ضتخم
 اولاوهخذىفو( ىلأن م

 ىلأب نهوهللالوسراب

 عمةنملا لود ن ,ءىأ

 ةمعنلا لود> ب فهنا

 نملاو) ة:لالوصوو
 نموةنملا لد ىنعاطأ

 ىأ (ىأد_ةةىفاصع |[

 ىهىتلاةعاطلاهكرتب

 بجوموافوخدل مك

 هاور ثب د« والو صول

 لعد. ماك ظفلب احنا
 ثيدحاىنأن ءالاةنحلا

 ىو ىكدلا هرك ذاذك
 ةياورب مغسصلا جماجم
 هر ره ىلأن ءىراختلا

 هظفاومل عىلاع' هللا ىدر

 ةنحلا نولخدي ىتمأ لك
 ىعاطأ ن مىلأ نمالا

 ىناصعنهوةنحلا لد

 ثيد-اىفو) ىلأ دف
 ىذلاىأ( سيمعلا رخآالا

 هحيح ىفىراخبلاهاور
 مالصلا هيلع هنم)

 ام لثوىلش« مالسلاو
 نادربل اهني رغلاا:ةةصو ناشلا ةبدجعلا انتلاح ىنعملاو يبةعلا رخذوايندلامصني ز وغلا ثروباسع ىأ(هن ىلاعت هيلا ىثعد



ب]ودعلار ك.ءىأ(شدحلات ءًارذأ موةاي لاذ مهءار:مهودعنممهرذ #مهءاجىأ(اموةىفألجرلثك)
 . ةينمدل |. .كد(ى ع

 نءراعوهلبريذحتلا ىضرغهلسدأى ءذلا فول اىأ(نابر ءااريذنلا اناىلاو هديك الاريخ | ىقزاغلا مهوت عدو دي كاتلا ىفةغلامإل

 ناك انا رعناكاذاهنالوراذ | قدص قةغاامم سو هم اك هللا لص ىلا هرض لثماذه ل ةوريذنلا ف صو ىف سدأ دو سهم ا

 نههيلعامودعلا ىل نب ءذلاوهليقو هدل م ا وةقكومهيلااوعمتحيل هءاطخ ماقمىفاهب حولي وهرأيث نعد رس ناك ل لدقو نأ

 دقوادود_ 6 ميجا ل :نوذلا عقب )ع اجتلاف) قدصلاراث 1نمهيلعال ار هوةدصفمهريخاناررعدموةقافبوثلا

 ىلعد وصتموهورصقم 010 1 ا ١ توا لاا هاا كا 10101 71 . ام

 ءاحئلااومزلا ىأءارغالا

 ا
 تلا ناكل
 ءاد_عءالا 03 اوملستل

 ىل_عدوصتمهنال 5و

 ادحتملن اوىن_عمواظفل اة ءلوصوملارحرورحللا دئاعلا فذح ط رش هيلع ليقو هلو صومامو ردم هنا

 عوسأه د هد مدعلالادرطماسايقهزاو 4 وهام: ادئلادرك ذاملو نأ اد: اعالدب ردصماذ اةاععم

 رد ةمهنأن ادله ءارهاظ5 5 هل تعقد هن اوراناكن ال | لات هللاهجر فن هدملار 1 ذو ماقملاو اًضءةاوهمنم

 لجرل*ك) قال لك كورك ذاع ةوهداع ىعلاو رجح نبأ هلاعأم ىلع 000000

 000 لل 5م كي ردا هودعرمهردتب ومهرذحي 2 (اموةىأ

 ةفيقحلا ملكت ماءايافاضمنوذاارو_كمدرقءوه(ىنرعب) لات ةلاوةءراح! نورث ءاسنوريشك عجمه ءاحالا اونا ىأردصملا

 ةنز قمح هن ع ارامل قى ةدئوه 0000 8 قب وأ ِ :احئلا | اطأ ع

 "1 نم هلا ىأ(ن ابرعلا) ءوقول .ةردائملع اردنا( ردن اانا ىفاو) هب م هيي لح 0 رخل لاق

 مدعو هر ذناامح وضوور اذن | ىفةغل املا هيدارملاو لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هول 25ل هو هو هندن عسي 2 را

 نعم-هعنعباحح م ّمديوهذدب سدلو ادجبرقودعلا ىأراذا ناكل جرلاَناهلصأو هتالخلا ملحا :امهدحاوأديك اثالزعتم

 رذ_ اىلااوردا ىأه حول رو دبع عرتولاعو اك م ىلع ىف ةءءريخ مس نا ىث خوه ور -لاواعدلا ءآىلاراعا

 هنارماذث عدن لجر عطق مدخ نم نعم ل>رىف ناك هلصأ و هنوةيط:الامودعلا ند -م ءاحدقفر ارقلاو 0 7 آلا 7

 هلاك مة ءاو ىرك دنا ا هاما ل ةوكلذ لعقب مرد همود قاع 1 : لا اطانا

 م-مْممَتامااملانان رعهموققافودعل اهءباس لحرهنا لق 3 ةهربا ل ةورماعىنن نمسا لةو الابل! فقد اي وكدا !ةنااملاناب امال ا ا هيي 2
 ههدس( اوك

 اهيأاب ىلاعت هلوةىف ليه_ىلا مامالا ه هااقاممءاطألا, نمور م اوهذن أح لك لعوهقد- صاوةت>5
 معد قوةزه_هلاعطق
 أ ةباانادل ا ماورد دملابهريمعت نار: اف مو ْم ةرددملا 3 ب ا 8 و
 لصوواهدب دم خلا
 لمأسد رد_صملا ىل_عءس خلان( ع ا>:لاف) هن رس سكس ى هوهأمي اا :لاواربذت ناسا ف ل.ةفدزمملا

 كما ب ول ىأر ارغلاوصالن !هانعمو ماقملا ىدضل فوز ليالاريسيف ندا

 امهرصقو امهدعرب كيما احلا احنلا ىراخملا هاهرو فةولا هيب روصةموأدودئوهوفرعو

 اوراسىأ(او < داق) هلاقاممه لاقو مهانأا ل (هموقنم) ةقرفوةعاجىأ(ةغ ءةأط هعاطاف) مك-اريخ راس 00 ءادنلا ىأه- ه'رزو< ”هبرهلاءاجنلا اوءلطأ ىأ ٠ ارغالا ىلع بوصتموهوىلاثلارمصةولوالادعو حبدام_هرثك ألاقوهلك

 وهومهودع نمابرهدلك لع ءالااوراسوأ لهللالوأ نم ١ كدا ل الارخ َن
 رخام فعضا ليةواهديد ثةولادلا مع فخ

 نمتاجنلان لاطاوراسىأ( اوقلطت او) تقلاومضلابةسحدلام هالاوهرخا .اري سدد ثملاو لوالا لوأ 1 آو 004

 ملا عاقب ل-همومهتقو ةعيااده مهريس و كلذ دعب نان وهدوسب نيلهمثم ىأ(مهلهم ىلع) م هودع | ردو لع

 ى-هعلكلاو ا ا سلو مامكءاملان وكس ميسملا مضد وانوكسوءاملا حاقعم 0 ا اعلا

 قريدتلا(م م«ةقئاط تيذكو) مهودذعن هاومل_-ىأ ملا عمنونلا عقب (اوجنق) ك- -او 1 0 اوهرثكالا

 5 طاسدو
 | مالا قاولخم ىتسيفاوناكىذلا مهتكم قحأ (مهناكمإاو كم ىأأا و>.صاؤ) ودعلا.مهراذنا ا ةاوللو كل ريا

 عدمصو اوةلطناف) ريدك معالا ىءااوه تدا 0

 نماو دصاخ* ةىأ (او>ذف) ممل >عربغ نم ممتد فصوب م- ملهم م ىل- ءاوبهذفىأ عّم-هب 2 هحال ع

 ىرهزالا لاوال_همال_يف نيعلاىل_ءنبعلا تءقواذاوالهمال_يذود- علا ىلا مكرم 0116 تدل وي را ع

 اولخد ىأ (مهناكما وحب صاف مونمةغئاط تيذكو )او دعو ىأ اول جاف تيل اذاواونادو مترساذا ىأمدقتلا لرحتملاوقفرلان كالا



 تحام ع-.ةاو) قدصاا هج و ىلعةءاطلا ىفىلداقنا ىأ ىنعاطأ نمل ثمر وك ذا لثااىأ(كلذنإ مهتمدحاو ى دلو مهلصاتسا
 ىأ ( ناصع نمل ةمو):دابعلا نمهيهاجام عابتا نعة_ءاطلارهاظد وةكنادحال ىنءنيالهناىلاءامياهيف ىلا مالا نمىأ هن

 عمنايصعلل لب نافذا لصاتسم م1 ريغ نايصعلا ناطمناىلاةراشا هيف( ىلا نم. تئجامبذكو ) ىلطملاهجولاب
 | فاأوةيقوفةان مور 2 (مه-اتجاو مهك لهأو) حابصلا تقءىفم-هانأىأ( شما مهنتك

 (كلذو ة-- اح ىدهفةمءا ءةدصملكو اهاصأ نماهينق”ىأ اهلصأةففرامثلا »هت ىلا

 / 8 ' 0 ىذلال_-+رلا سس رقلااذعلا هراذن اوه فت هب لو هيلع ىلا عت هللا ىلص هنا ىيطالءاككملاحرش ىلاعت هبا لص ِهامَتمُؤ قوءعم نمو كله ىتح هناكم ثكم رب ذ_:لا بذكن دك مهف( ىلا نم تئحام بذكو اص ع نم ى نيد>تفب( هلثمىف) 0 7 2 ص 2 ًً ةولع تايلر 0 2 5 5 ٠ 3ك / 2 م 9 َ لثمو) هةمع هاهلام ب:ةجاو ةيدبالاة داع اي زافو او لق هيلا هللا ءاحوأ أسم هرمأأا غل عومتدصف ناخيسلا هاو رىذلا (ه.ثاحام ع-بتاو)اج:ةريذنلا قدص نعاو مشن( ينعاطأ نمل ثم لب ورضملا لئلا روك ذملا

 ٠ ادهلل__.ءاو(ارادو 0 | 0 1 .4*> لك يوك ةزيعرا 0 5 50 يا سس جيس

 : ؛ةيغابأود_حاول الاء ىرطلا هلائأم ىذتفت ثءد- هلا ىف لثم:داعالوةأ« نسحأو غلبأ لوالا هالو يو ميج 0 يي و د
 ة_صقلاو لادلا لثملا غربها خبلب هيدشةهنا ل وقوربمالا ةمال_بةمل_هريغ ماقملا ادهىفهرك ذام

 ىذلا(رخ ”الاث هد- ىف:) ىف كلا ورث ىفهقيق هيجوهجو وهوةءيجعلاةب رغلاةفصلاو
 ل ١ مهل هتوعدىفهةمأ عمل وهيل عىلاعت هللا ىلص هتهصو هااح ل. ةءىأ( هلثمىف) ن اخ كاءاور

 يش ةواهأ نأ ةميظع (ارادىنب نم) ةصقو ةفصكى أن بحة

 هنوكلناءزملالاصدس

 ىقو) ناودلالاك
 ىأ (رخ”الاثيدحما

 هناع هم>ىفاولا# ثءح 0

 قاما مال_باوةالصلا 1

 لاحىف اما٠ةاظةءلا اح
 لع نامل كل ع عاما لا ملا 0

 ةلمهلا لادلا اا هه ءامالا ىهوماهوةدحو مءابرحتفلا م يضلارهشالاو ةنلثمةل ههملادوةنك اسةزمهوةحوءمع 0 اراد ١. || (ةبؤام اهنقل عجو) ةموق: شرعا :

 ا ها سرعءءاءوعدل عدص ماعطا منا سو ماتلا نوبات الاو رضلا مارك الود_هملاة غلا ةريثكلا
 5 6 5د !ءطدملاو اهحتةورمع ةلاوفاقلار كبارقلاةفالادسةنىفو هوعدل كل ةماعىهةلوالار وهكلاو

 ىلاىأ(ايءاد 0 ١ رعى او سرع دالوااوةمرل سرقالو حرت كالماللوة ع رئازالوهوسي رغلا فيلا
 ْ 5 5 57 1 ةفاس ءاد_هلا لة لاعللو:ريذعناةخللو هعطقءةعنمرعشلا سفمل مسا لصالا ىفو هوهقرقعدولوملا
 2 0 ا ت7 || ماعطلا ىهو مضلاب ةيدالا نمةيدأملاو ىسهتن|نزنلا نمةلزنمةماركالوةلاج ءءاد_ءلالدعتساو
 ١ 2 00 فو ل-خد) هعم_#هذو هنوعدلثتماىأ (ىعادلا ب اجأ نذ) هماعط لك أو هازتلوعدي (ايعادشم و)

 0 1 ا 39 ملسوهيلعىلاعت هللاىلص (د# ]ا مل( ىعادلاو) سفنالاهيبتثتامو معنلا نماب.فاماهتب دامومدابع نم ) 37 : 7 3 /: هرادخا نأ هننااهد- ءأىتلا( ةنحما رادلاف) ها اوةوهو.دءدامتو روهظلافوخدنابسأ اهوهنحلا ىلخ دا : - 1 ىذلا هللاوهد ىب نمنايب نع تك سوه دب وهيدشُتلا لصف مئامم رحىثلا(ةبدأملا نملك ايلورادلا 93 1 اد ىأ( 7 لد. مل) هتوعدلا عادلا بيم نموإلاه-مرك أ ىتلا(ةبدأملا) ماعط( نملك او)اهانب ىلا( رادلا د اووع تل 9 ا 530 . 1
 (رادلا ل ةديل ىاادلا دقفادم عاطأن ذ) اا معنلاودداعسلل مهلصوب و هتنج مهلخدي هن مهرنأو هللا نعم هعابأسمم
 لكابل 1 71 ذيب نيبفرثد وز رام هتلارمال ملام هفلا ذم نال( هللا ىصعدقفاد# ىصعنهو) هنايب مدق ( هللا عاطأ
 1 0 3 ا 1 اكل نءنم ماا نين قرأف ع د_صمهشيونتوةلم-هملاءارلان كسوءاقلا همه . انلا

 نال ىأ (ةبداملا ن نر >2 ول د : و حمي فرث( س
 0ر27 عع

 .ت2ت#ت؟؟؛اات؟©رررب//7/7576757777777777702/
 (دمم) هنءعن رادو ىلاعت هللا ىلا ىأ( عا دلاو) نيلس رمادي ةوعدا واحأ نءذلا نيقثللت دعا (ةنحارا دلاف): ن4 وق رغلا هببصت 8 سس ِ-ح ١س:

 قل (اد#ىصءنموإل هرابهيلا عادلا هنال( هللا عاطأ دقق لسو هل ءىلاعت هللا ىلص (ادهم عاطأن ذ) لو هيلعىلاعنءنلا ىلص

 نيصاعلا ىلالذ او نيعيطملازازعابم هدب

 ةوعذدلل ةعوضومتنولم



 لاودةؤ) هنريسوهتااحو هتمسىأ( هيد ءادثقالاو) همي رطىأ (هتنسلاثتماو) هتعباتمىأ(هعابثا ب وجو اماو) «' لصفإ#

 هتعرش نمىمرهظ: اميفىأ(ىنوعساف)هندومنوديرتو هتك نوعدن , 14 ىأ(هللا نوب منك نا لقى اعت هلا

 ه4-هةيدقحو ه.ةيرطو

 نيه وأ مهرفاكو م ْممومنيب قرف ىأةل+هملا» ءارااددثمىذال | ةغيصد قرة ىوروهنامصعو هتعاطأب ١ 1 ) داك <)

 ةاذص هنا ثيدحلا اذهلوأودحاو ىنءملاوقايسلابس :أاذهوافعدب منهنبب وةنحال ىعدنم امرشا دورا 2 ة 5ك ل 5-5 بيل 1 2 0 مدح 0 5 5 3
 بلقلاوة- ٌءاننمعلا نأ ضع 00 :الموعا4 خفت الذ ناكووا | وميلءلا» 15

 لتادل1رخ ىلا ةن<ارادلااولاقفاههقشم هل اهولوأ اولا 2 ةوهرخأ ىلال> رك هلثءاواقفن 3-6 0 00 9 0 ١
 3- 1 لا رعيسج ل ؛اعلاناهباو ريح و و ا 1| م الما هغلو ّ 5 ندعدس

 ميز 9 دوع هييشادوصقملا دل هناىفامركلا لوةةسك مهيدشتهنا ثيدسحلا ر هاظنا خالو ل-ثاكيمو 35 1 1

 هاو-سر وهللانا ا

 نم ا لو 0س و ةناراردو 0 ىءكمرتسلاو , رطلاو 01000 2 هن ى - هلا لياقام ادار 1 5 هنأ 5 هلاعذأ هلا 5 ىهو 2 كلا 2 ١ 42 قو ء(ى 5 ه0 ص . .٠ - - - .< . محو 5 الا :|
 0057 ع و و 0-9 هدف رطو هدنس 8ع تب 2 رد ىده هر ل اذ ةالا هاو دا ىلع ف طعم هنالدوح الامتافانم

 ا عهيدشت وه للبت تادرعملا

 ىهوىوغللا اها: ءعانهةنسلا »: (هتنسل اة ةماو لسوهيل ءاقت هللا ىلص هعامن كفو اللو لصف )*

 كآ زتاقيغن كلفت: دقة ااباوجو لاهل لاكن ةذ)هيدهبءادتهالاوةخ-ذ فواضيأ 292 و هيئاط 8 34ه 4

 هللا كس) ىدهباود_ةهاو ىةساود- 5ةاىأ (ىفوعبتافهللا نوم حدك نال ة)ل-+هزءهاوقك
 هلري_تغت اذهوهإ_ضقو هماعن انمّرلا ةمحمو امهعاسأب هلوسر وُهتلاَد عار هناالاكي ونذ كل رفغيو
 ناولاْرْعلا لاواذلو 1 هر وص مري_غوهو هذاا س عداا لمه ا ل نار وكما عر

 مقيولق نع بحل ف-ثكو و ك.:عىذربهللا كم م لالا ةمحلالل_صاداض:نايدعلا
 ىلعذم 851 كلذ نءربسعه-_سدةراو جى ك- وس وهزعس انج نم 5 رع وهم طر ؟امعز واد ادا 3 1 :

 ريسغهت لئاطالمالاك انه نير اتا نمحارشلا ضءبلو ةلك ا.ثملا ىأةلباقملاوأةراعتسالا قيرط لادو)هرئارسوهرهاواظ
 6 :روالقىلاء: 00

 مكمسقلا ىءمديك اذلال

 5 يلا 4 دلا هاك

 عملا هانا نكل
 نار ططالافواوأ وع ءالا

 هللاب نس_هوا ىذلا)

 ا اماكو

 أ (هوعبتاو) هتانآو
 كداعل )رجا ادار اي

 00 (نود-:#

 ه-ءابتا ىذتقي ه- -ةيد_عاوه ناسمالاو( ىنالا ىذلا هلوسروهللاناوذ 4 ” اف)ىلاعت(لاقو) لي وط# هلا

 نمل _رلا نمولمةنمىلا جوأاموهبلع جولاا هل زن ىلا (هتاماكو هللابنمودىذلا) هتئءاطو

 هماللك_) وش لكد ط غاهماعل ةمسنلابا ما ىلاورأ اا كك كاب رك ذاعرب_عوعت ارثلاو بدك ||

 ماقم ماعلا نال ”ااالرلاوةوبنلا نيب عدج وهلم املا 0 اين اكمال اود ترا ادملادادمىنغ ىذلا

 ريعو لوسرلاى :ءاان هوكي صخالار 5 ذناك ناو نيهفصولا نم لكي ناالا بحي هنالو با. طاوحدم 5 الإ 1

 ىف :اح رلاريعوهعابتا وهينااللةيعادلات امصااهءلعىرحكلوتاغتلالاةغال ماى قة لورهاظ ظااب : 1 ا
 2 - ل
 نا لاا ماو ءابتا لع مئاضب رحت هعامت اند ءادتهالا سحارىا أ(نودتبتك اعلووعم 0 5 ا

 م لحلعتلا ءزاكعو هون ءطاخلل ةيسلابع احرلاولال_ضاان موجحشالمههعر ءاعدتقي وهب نمآ 8 ٍِ

 ىأاهمد ةنال قنوأديك اكل . رمال( نونموثب الكي روالف ءىلا ع "هللا لاقو): ءاحذلا صدد 4 لاسهذ

 قرح نب صرتعم مسقلا وهدا رة كاع االل_ءةود ملالزن :أاعاونمآم- 9 :انمنو عزب اك رمالا س دل

 رع * اه3) مهناياةحصل هياغو هوهينوضربو 000 نوءعجرب ىأ )ل 0-0 يدل

 ىف ىأ (نوضؤبال)
 ( لومكحى>) كبالو

 رح-شلاه هو جاع تالا اه لك ةينا ذا ىشو ه ةرحاشلا م مين عقوام مق ىأ (مدم ْ 0 2 - ع ِ دقق ١

 اماج  رحمه-.غ:أىفا يمس وي كا هلوةىنعب 000 ا اهطالت_ةاوهناصغألحادتلا]| ك مايو
 تراصتالا ضءن ىف تل رمد اور كلا زارتشلا ويضع را امءا- 3 ]وثدصت م-هرعأ ىفاو-ةلثخا
 ىف كمكح<او__فرتو
 اوملس وهلوةلريسقت (نامكنوداقنيىأ) هليصغتقايسوهضر هب قسءام فرب زل عمم هدحا قاودتحال 5 5

 7 وصنم هنأل رهاظلا وهو لقا |وداةمب ها :ىقوانطاب وارهاظدايقنالا علك | ًاوامماست : ا 5 3
 تكا ا ا حل 2 دع 1 همه دسك ف دس مطالب 11101 و ع ألا 3 اود يطال 3595351- اةيضىأ(احرحمهسفنأ

 ىدد ردصم(اميلست اوماس 2 كر يس رعي

 دلوأك م-ْمطاونو مهرهاو ظاوالماشك ءاكح أ ءمي#نوكي الماك ادايقنا ينعي (كمك-كاوداقني ىأ)هريركي 2 ةإرتوهزعفل دكوم



 ةزمفا مضت .ةوسادللا لوسر ؤ5..!ناكدةل ىلاعتلاوو)اًةلطم طم أ '(دا اذار -أولثساو) ماللادب زا ال 236 ”ةخا و وا أ (لاثي)

 "8 (هللا وجرب نأكن الاه ىدت باو ىع نحل ةعصتسعا كو

 ا م(داق: :| اذالسأو ا :انةماللا لط أ توب دعتلاب (م-لاق)

 مالالاءءاضرلا ماستلا نا سو.ماقلا فروك ذملا نا ا 3 2 كذاك ةءالا تك
 ىف اتاكد ىلا لاقو) ىدد سل نسحأن اكصخالاى هرلادب ١ ال اىفملت ءاارمسفولف ةدام# :الا

 باوصلاى مهليقوتل.اقةغلهتدءاووةو-اىلاءهتدسأ لاقي ةودقىأ مضل وريسكلاب( ةوسادتال |
 فدسمم ,ىأاهب ى تود ن ااهقحن همت ) ةسح] اهفاصمصنالا اداربىا ةلصا ىهف

 هلاوقأىف هيىسأدلا نسحتةودق ناله: _سوهيلعىلاعت هللا ىلسص ص ىو !'ةوسالاداربناز وحن و

 هللاىلص هصئادة نموهاع ازارتحانوك, ناز و < وةدك ومةفصلوالا ىلءانهةن>و هلاعثأو
 مهذومءاقلو هءاوثوجرب ىأ(رخ ”الامولاوهللاوحربناك ن 1]:د_,ةمةقص نوكل -5ملسو هلل ءىلاعت

 ىلءرثك الا ءىل .ةكل نملدب نانا فاشكلا فو ناك ن1هلوق عماصو صخر ”الا«ماياوأ ةرخ" الا
 3 عاطل ةمزالعاهماذءالءاجرلاب هنرثك تنرق ةخس 2 ةق_-صوأ ل دوهقهنم لد الم طاخغاربمضنا

 بحا صقوملاىذمرتلا ميكاب فو رعم اوه( ىذمرتلا لع نيد #لاو)كلذهناث نم ىدتؤم لا اذا
 دهعللاه-هيرعت(لوسرلا ق ةوسالا هجرت تمد_م:دقون:لا حاصوه سا ولودالارداوت

 مءاوهذقارغ:سالاوأ ىدذلادهءالوهوأ ل سوهيلعىلاعت هللا لص هلال ورد هدارملافىسراخ

 م- هادهمقىلاعت هاوق ارك هلاعفأو ءااوقأ ىف( عاد ةةالا) لوسر لكسلو أَِع رلان ,ملوسر قحقىأ
 اداشراوأايهنوأ ارعأ هات( لوق ىف هتةلاخم كل رتو) هتعب رشومت#ب , رطل ىأ ( تن لا عابنالاو وزدنا

 (دحاوريغلاقء )و هيلع ىلاعت هل اىلصدس دئاص+ نم سل هنال4- 5 هبىدت 31 (لعفوأ)

 ىعم(لق») ىذمرتلا هلاقام ىنءءالوقاولاةىأ(» هاذعع نم رمسعملا نم )نوريثك ساأنو انعمزا م2

 لس وهماءىلاعت هللا ىل_ص (هنعزفلخت !) موو خس هون ىأ ىلاعت هنا ن ه(ب اًةعوه)ةروك ذملا هباألا

 لاوهأةاساق»و ندلاءادعأداهحّؤ هنود 7 ؛نامهءاعناك محال اد_ءأةءراحن هعمجب رخل نم

 هّللاىبصءةعاطلةردابملام,يلعن اك وةحارلاوءاةءللابح لونوأ بار ا هزغوؤكالذزاكوبوركا

 قعرك د دام ىلع ءلدهيفوهيدبالا مها معومج تا رالف ألذو هوه اعىلاعت

 هنةْعاَد .اهمال ةق صال فوصوا اةيفرظ هعمتملا هلاو :أوهااعفأ :وسالا| ءاقزاةن وو املا ىءيورساقتلا

 هقدن "اك ل_عجدب ردو [سوعيا ملام نال حست :ةوسالاانلقنافءفرل ظدفى ور ظملا مايك

 اذك ىوان داهنفت :ىقرادلامهوقك < ةق رظلاءذهت بلودلار اداب ؟.مه أوت دك عرم زعم وىىدتقم

 هصئاصخ نمل ام. :ىحامناءادتنالان ا ىلانرش *ادةوىل.ةكد.دح نعانم: ورصتقمل ىو
 هجر انمدقدتو ىرتسنلا هلبادمع 1 لهسلاوو)هريغل وكت نان كءالاهتافهمفةمأم كار ومالاك

 ىلهس(لاف) مقسما قب رطلا كل -نمىلع ه.معنأ امني ؛(مهياعتمعنأ نزلا طا رص ىلاعت هلوقىف)

 هعاساب «ىذلامق ةمسملا طارصلاوهىذلاهقب رط عابت !ىأ(ةندلاةعات ءز .يلعرعت -اعرعن ا هنأ هريسقت

 لوص>ىأ اد ءادتهالا) ىنعاهيلعءاز 42| !(مهدعوو)هعاسابىأ(ل ذب لا مهرافإ

 5 تلا نامل ءاماهيفونودتوتكلعل ءوعبتا ول ات يقل طارصل ان دهام ةهوقباهوءاطىتلاةيادحلا

 ( ىلا (قهلا نيدو) ماده هيفاعىأ(ىدهلاب لسرأىلاعت هللا نال)داع.ملا فلختال زا دعو ىلاعت هللا ن#

 (من”الامويلاو)ءءاقلوأ هاو ىأ
 ناوأ ةرخ”الا معن ىأ
 وأ هراقع فاح ناك

 رخآالا مويلاو هباحح

 لاقو)هناذعوهناسحىأ

 (ىذمرتلا ىل عنب رم

 سدأ وهو مكمل ا ىأ

 ةوسالا) ماا سحاص

 اهانممىأ(لو_سرلاىف

 ىأ( ه«ءادتقالا) هقحىف

 عاسالاو) هتعب رشرعأ ىف

 ه:ةيرط ىأ (هتنل
 لوةىف هتفلاذع كرت )

 عليج اذكو (لءثوأ

 هةاغ نسما هام

 ىأ(دحاو ريغ كاقو)

 نب ريسقملا نمري-ثك
 لوةىن_ععىأ(ءانعع)

 فاتخا ناو مكحلا

 (وهليقو )هانم منع
 لد-ه] ىلاعت هاو-5 ىأ

 (باتع) هد”الا كلل ناك
 ا ابا
 ىأ(هنع نيفاختلل)

 نبك اور
 3 -ردول-عوهتالاح

 لاثء) هناماقم ة_عقر و

 هللاد_.عنباىأ(لهس

 وهو ة>--نزؤ اك

 رباكأ ن-هى يكصلا

 هلو-ةذ) ةيفوصلا

 هريسسقت ف ىأ( ىلاعت

 تمعنأن يذلا طارص)

 هعباتعلاو عا

 ءاد_تةهالا مهذعو وزهنعب رش عابتاب ىأ(كلذ.ىلاعت هسا مه جاف هلق رط عاب ا بس مهيلع معن أ ىأ هتاسهخ ف ىقو (ةنلا

 نيدو) ولالا صول ادى( ىد ابل ىاصن هلل نال) نود تشع لهدوعباولاق ثيحهتباجىأأ(دعاب
 ىوم ا ةغلاخءةتباتلاةلما ىأ (قحنا



 ةنتسلاىأ (ةمكحلاو) قالخالا مراك لعمال نآر لا ىأ(بامكلامهماعبو) ىداعملاو كرمشلا نه هر ىأ(ميكزنا)
 وه( مقسم طارصولا مم وأل لمعلا ناتناو معلا ناقي نيب عجن ع ةمكلا لهأ نعةرداصلا فراعملاو ةمكحلا ماكحالاوأ

 ىلاعت هلوقىهو( ىرخ "الا ةي" الا قىلاعت هت ) هعابت | ىلع ىأ (هدع وو) ىتعلا ىفةنملاقهرطواندل قةءاطلاب م وقلانيدلا
 هوعبت اذا مهب نذنا ارفغمهدعوو ىأ(هن رفغم) هلوق ىنعماذهو كب وذ كار غغب وديا كبك ىفوعبتافدللا نوبت ممنكنالق
 مهئارآ ءءادهاوراتخاو( مهثاوها ىلع)هورث آومه سفن أ لعدومدق ىأ :دودم لاب (هورث آو)هيهتودرمألاثةماوهيناميالا ف ىأ

 مهئانب أو مهئابأ نم دب زاةومحأو

 د ل حس كح ةقلعاملالااولاملاو

 ىأ(باتكللا مهملعيو) ىداعملاو كرا نمم_هرهطي ىأ(م-ويك زيل)هللان دوأى<ائءدلا ىأ ةلغاشأ اهب ودندلارومالاب

 ةيئيدلا ستارملا نع
 ناو) هيورخالا بقانملاو
 ريخأوىأ(مهناماةك

 كيروالةىلاعت هلو

 ناةب الازو_مءورال
 ىأ( كلمهدارقناب) هنت

 همكح مهاضرو) رمال

 كرتو) ممدبرجشاميقىا
 ىأ (هاعضارتعالا

 رهف لاك (ىودو)
 ( نسا نع)رذنملا نبأ

 (اما وةأنالك صلاىأ

 اولاقزاريس_ثك اعجىأ

 (هللا مانا هللا لو سرا

 لزناف)ءاضر سلط وىأ

 مك نا ل-5 ىلا عنهللا

 ىقو_عبناف هللا نوبت
 ىحدلا لاق( ىوروةي الا
 نا) هاورن م ىردأال
 3 الا هذه ىأ(ةيالا

 نب سبعك ىف تازن)

 ىدوبي وهو( فرشالا
 هللاب ارئاك ليغ لق

 (هلل ءانبأ نحاول ةمهناو) دو ميلا نم ىأ (هريغو) ى اع

 لمعلاو ملعلل نونةتءءاككح مهتريص ىتلاةعت رملاو ةمك-هلاةعفانلا مولعلا ىأ (ةمك-ح لاو ) نآرقلا
 8 . معانا «ذال مف لصوملا هاوسر و هللا ةءاطو مال الاب( مة سم طا رص ىلا ميدعو)

 هللانوبحت تنك نا ىلاعت هآوةىنعي ( ىرخالاه ب" الا ىف) لعامل فاذمردصا امها ةبحم أ (ىلاعت
 باوج ىنعمىؤرمالا ب اوجنال (هوعبتا اذا) ةبونذ كا رفغيو هلوقب (هنرفغمو) هللا ىبب2ىوعساف
 ليئاموهورصقلاىوهعج(مهئاوها ىلع)ةرثالا نمهور | ةخاوهومدق ىأدملاب (هدرُ آو) طرمشأا

 ءاحو نونو م (حنتتامو) تاوهشلا نمدوم>سلامهردارن قاطا اذاو هوهيلاوعدنو سئل اهيأا
 جانحلا نءذوخام هيةشدح أ ىلءليملاهاصأو لمى ععرسكلاو مذلاو عقل اهنون فز وحج وةلحوم
 ىلعهتب<تو هعابتانومدقي و هيلا نو>:يىنءلاذاريمذلا عضومهيفرهاظلا عضو (مهسوقت هيلا )
 َّق مهناميأ هت ناإد مهرعخأ(و] ثيدحلا قدر وكن يعجأ س ا اومه دالوأو مهاومأو م عشنا هد

 ىلاعت هلوقىنءبهيذا ومصاكاميف( همكح مها طرو) هنءمهامو هنمهرحأ ام عليج ىف( ها ىهدايقنا

 0 _-هلعوو

 اوملس وتدضقامم احرحمهسف:[ىاودحال ثم شب ردع دام.ف ل كى 2003 !كير والف

 ةصقىفمدقتكهاضرمد_ءوهتضراعمو+_:ةلاخوهب كامي (هسياع ضارتعالا كرتو)امياسأ
 هريسسقت ىف ردنملان با هلىوارلاو ىلاتهنناهجر ىرمصتلا( نسا نءىو رو ربل عمىر بصنالا

 هيلا ل ىأ(هللا بخضنانا هللا لوسراء اول ةاموق نا لامع ىلاسع هللا ىذر ىلع ني ن سلا هنا لمت و
 نالق) ءاوةبابهن«دارملاومهتبحممهلا دسم (هللالزتاف !هيذانبغرال ةبغرلاوةدابعلابم هوان سفن
 ة عاطد همعاطو هيا ةعاطد ىدم:أسعا هتمدق نأ ىنعا هلل مب ذوءساف ىأ (هنال هل نوبت ماك

 ىف (ىورو) بحيالا سبح نم ىرجام لل يق م هّللا هبحأ هللا ب >أ ن هو ل سو هولعدللا ىل هللا لودر
 ىبنهدوولاءامظع نمل بروهو(فرشالانب بعك ىف تازنةي"الانأ) هنأ الاهذ-هلوزن باس

 (متلابحد شأن حنو هؤابحأو هللا ءانبأن كئاولاق) 4 -ءابتأو فرشالا نبا ىأ (مهماو) هعابت أ دوما نم

 هنباىيض هونأ اونكوهرخ ىلا راسا ودول اقو ىلاعت هلوةىق +معىلاسعت هللا هاك -امادهو

 6 لاق ه اخ ىلا هللاءانبأ نكد انا وك ماولا ةفدّيلا اذ ع موقوخو مهرذن اف ل سو هيلع ىلاعت

 هللالوسرعنا نودلعت مك .ناقهللا اوةتادوبماار مع ءاب مهو نب ة-.ةعوةدا بءنب دعسسو ىل بنيذاعم

 لوقىعموالوسر ثءدالوار دك ىدومدعبهللا ]زنا امواذه اما ةأس اولاغفه-ةءيمىلبق هيوقصت تنك و

 000 ابآ نمدالوالا برقنوب رقمىأ (هللابحدثأن حنو ) فصل |لاوكدينون<.(هؤابحاو ) رب زععابشأ مهنا ممماعز
 ءيادلا اخ م مهونذب اوي ذءاسلو مهبو يع نماحيبقاوناي ل هءابحأو هءانبأ اونكولذامهئادعأ ن هءادعالا ىدعا دعيدنع نودعمو

 مقلق هلو ىلاعتو هناح+سهنعباحأد و ىوهلاو سةنلاة هج نماو:واوعزمتادودعمامايأال ىةعاا ىفاسعادر انااباسمو

 ىلاعت هلو ةىفانبإلاذهو)
 اهل /



 ىءفئأ (مانعمجاحزلا لاتو) باععلاو باطلا ماتم ىفباو حا ددعت نه عذامال ثي> هللا نوت منك نا لنآ ىأ(هن”الا الزل

 - ىأ(هتعاطاودص#:نا) هللا روحت تنك نا ىعموأهنأ الا نمركذام

 دوهيلا تلاقىنعمو هللا نيا هنااو عزىذل ملسو يلع هللا لص ىر.دع عايشأ مهنا هللا ءانبأ نحن ىراعتلا

 مهل اياوج( هن“ الا ىلاعت هللا لزئاف ) هللا ل_سر رب دقت ليقو هللا نبا هءااوعز ىذلارب زععا. امهناكلذ

 ىأهنلا نو. منكن اهانعم)هد"الاهذ_هرب_غتىف( جاحرلا لاقو )هن الا مب دعن ل١ لة ىلاعت هلوقب
 ه-.طرسفتاذ_هاودص#:ن'ةخن ىو سانلاهفراعتاماهيفةءاربسف:مصدالذا( هتءاطاودعقأ
 (لورلاوهللدبعلاه_ممذا)اولعفاو ىنوعبتا ىأةحيصقءاقلا( هي) ىلاعت هنبا( 5 رعأ ماولعفاو) دبعلا

 امب.هنوامهمأ عاب( امل هتعاط) فاضملا نع ضوء ماللاف سو هيلع ىلاعت هللا لص هللا لوسرىأ
 رسففمداعل ىأ( مه هللاة.عو)اةفانمناك انامابهءطرمولذاا نط اب وارهاظ هعيطب ناب (امأ اعءاضرو)
 ءاوق ىلعهمدقو م( ونذةرفغت( م مءووفع) هَ الا ؤامهرك ذل داع ة برين دءدهللا هبت

 هنداراو ماعزالا ىدعمللا ق>ىقةجرلاوهنامامته!( هدجرب).دابع ىلع ىأ( مهياعإ هنا ىأ (هءاعتاو)
 (لاقيو) مههتفأرو.دابع هفصل انهاهبدارملاف ىلاعت هق-ىف عصنال قيقا اهانع منال ىلاعت هقحن
 «مأة-ةلا م نمدديعل هربا ظفح ىأ(ةمصءعهللا ز مسحلا) ىنعم نا هلءدابع م و هللا ة+ مريس” ىف
 ءاعدلاز و وهريغل نوكيف لو هيل ىلا عت هللا ىلص ىلا, صتختال ظفحلا ىاطم ىندعةمصعلا ءه.هنو

 ةلمج هسيقهللا اخ ناو ههريغنو دل سو هيل علاعت هللا ىلص هء ص ىذلاو م دقت كدحأ لكلا +
 هللا واخ ىأ( و.ذوتو) هوة: راشأهيلاو هوو :ةىلعدحأ ر دقيال ناو هللا أ طربالام لكن عهعن
 ىلع. ىفاسسفن ليمهؤدبمو تام قملا نم عمم ى>ةينالعلاورمسلا فهمبقأمو هللا هعاط ىبعةردق هيف

 وهرك ذام ىنءمىأ(لئاق الاقك ) هلوسروهتلداي#:او( ةعاط)اهانع(دابعلا نم)ة بلا( و) هنعدللا

 رودن1 هناليةوفارولا نحلا :ءدو#<ىرصحالباد'أل رهز زاكوهورعاشلااذهلوق ىتدعم
 هف-الفلا نمنيمدقتملا ك-ذخأياماريثك ناكوة سابعا ةلودلا لوأ ىفناك ىف« خيلب وهوميققلا
 هلوقك هرعش ؤاهمظنيف مهريغو

 ركشلا ب اهلثمى هاىلع « ةمعن هللة معنى ركسشناك اذا

 رمعلاىلدتاومايالاتلاطناو « هلضفبالار كلا غولب يكف
 رحال اهمةءاءارضلابسم ناو © اهرورسم_ءءارسلاب سماذا
 رحدلاوريلاوماهوالاا هب تيت # ةم_هذهيكهالام مم اخ

 عددي سايقلاىف ىرمعلاذ_ه ©« ه-.-ر_هظت تنأوهلالاىصعت
 عديطم بنل بنا نا « ه_ةءطالودا صك ءح ناكول

 اضأ هرقل اروصتملوةءانعمىفو

 نونجلباللو#الىعو * نييملهجوش حاف طلغ
 نيس مامىل_عدرارصأو © هالو هةما رك ىقذبعلا عمط

 هبسبح غلاخيال__ملانال صعتملاوداص تاكولو هل صاع تنأو هللا ة.م ىدت ل: ارعشلا ىدعمو
 هرم [دتبموهواذوذشالااهحةفاو هزملا مسةلاىفمهتاالااهمضن رمعلاك ةايحلا نيعلا مافي رمعلاو

 اونعفاف)اهقحمايةلااوم واهو دررت

 انتلوسرىأ(هن5 رمأام

 هلوقل ىنءملابريسةناذدو

 ىا ىو_عساف ىلاعت

 ذا) ىو ىرعأ اوعنا

 لوسرلاو هللدمعلاة
 اعءاضروامههتءاط
 هبو) اينو ىأ(ارمأ

 هدابعل ىأ(م--ُههللا

 همفأربىأ (مهتعموفع)

 (همجرت مهل ءهماعتاو)

 هتنج ىف مهل ىت>
 (هللان مسا لاةيو)

 ىأ(ةمدع)د_.ءالىأ

 هيصعملا نحعَهل 1

 داسبعللىأ( ق-يفوتو)
 ىأ (دابعلان سمو)

 هللدابعلا زم لاو

 هنو هم ىف هل( ةعاط)

 لاهؤك )هلو-رةءناتمو
 لثاقلا ل يق( لالا
 قو هيودعلا<هنار

 هليادمعهلث قناءامحالا

 ىعمن) لراس نبا
 هجح معزتتنأو هلالا
 نيبع ما ىأ(اذه 0

 راهظاو ةيصعملا راما

 حقب (ىرمعل) هلا

 نب ضارتسعانيسلا
 هزيج ىفامورب# او دبملا
 ناد مسقا عىرمعاوأ ةبانم ئدئث قاما حالطسالا ؤوهوفو عارذبائ'لاريد_ةثةغل سا قلاو ىمسق ءريدقت فود ىقاقبلهشاوريد_ةثاره الأ .٠ ٠ 2:20 ومرتلا يسقلا : ير مسقارعخورو رحم وراح نم

 ىو( سايقتلا ىف)رعالا اذه ىسعب بوح بي رفى عكعددبومري_هب4_اقدارملاو فورعملا ليادلاى_«عولطب وامي
 ىلإ دلت و فارما دوو لك ىطتا سابحإ داربنازوحي وهببحرمأ ىمعبال حملنا سايقلا ودهو لاعفلاقةخن ىضتغمو بيدع مأوهورخ ' الامهدحأذ_خاوبالزمباحتا ا نال__غارضتال و ماعملانأ

 ناكول) هنال س اغلا لاعف نموأس ايقلا نعديعب سب رغو بس .جءىأ( عب دب )هلازغلاءايحاو ثيللا كثتافثش |

 عسمطي ةباور فو (عسيطم بحي نا بحل نا) لوف ليلدباةذاص هاك بح نكمل هعطت )كنك سايدةلاوهإت (هتعطالاقداص كبح



 ق1 تان .هعو) هناطا سى (ه هدنمهثهو) هناشىف ىأ( هله يظعت) 3 عاو هيأدع س4 اهل هه اذ وأ ( هلله: لا .هغ لا كه و

 ل #اوةيثاذلا توعنلا ننوكيف مارك ابىأ( هللا هنداراو)ةيلاعفالا اصلا نمنو كيفهماعتابىأ( هلهتجر) دعلل

 د_ةعد.ل | !ىلعىأ( ه-يلعهئانث وهحلم ىنعع)ة بغا ن وكس دقو ىأ( نوك- ف)هندار اوهى مزلاردص ال وعق مهنا ىلع تاودصنم

 اذاف) ريفتلاودلاسرلا ب>اص م.اقلاونأ ماعالاو وهو( ىريشقلالاق) ىلا مالةا اهناق ىلا ةنلأ ىلعوأ هل سر ةن سا أ ىلع وه كئالم
 تا ةجرلا ىعع) ا ىأ (ناك

 دبعلا ةيعمركذ ىف كلذ
 رع ريغىأ(اذهرغ

 (ىلاعت هللا لوحإ) انه

 5 , دح]) قابس قاعمم

 نب م-هارا قع اوبأ
 0 لاو 4 فعل ارق هدد

 وبأ) اننئدح ىأ
 ةرمفا حاشب (ع.دالا

 نبغ هرخ 1 وهدحوملاو

 تو
 قوأ يا .وىأ (انثو

 ونأ) انرع_أوةخسن

 ع سنوي نسما
 ةداعالا نمل ءافمسأ

 ل كا ىأ( أ(ه.ققلا)

 (هيلع قءارقب )هقفلا ىف
 (الاق) ثيدحملااذهىأ
 امهالاك سنو وىسعىأ

 دعما :دحىأ (ان)

 وبا دحىأ( ان !لاق)

 ضد (ىهج رف مودع

 هلم ىلا ةبسن حمشق

 (اذث) ريغصتلاب ةنمهد

 ركبوأ )ادد ىأ

 ةدودك ةزمج( ىرح الا

 ةيقوفقلارمك ,( مت

 17 م ري يح م حا

 ىدومن مهاربا ا هدحىأ(امن )هودقلا م رم ديك 26 مكو

 دعب ىأ (دعبقأيسو)ءانمدةامر الا( تاذلا تامص نمناك حدملاو:دارالاو

 هدعل ىأ هلهللا ةمو)هنءاظع لم 5 اذاه-ةوخىأ ( ه:ءهتديهو ه]هميظعت سدمعلاهمحملاة ب ١

 دلل ها) لوقلا ( هيداراو )هس اع هندي راقدءقملي ءال ا انعمنالهمارك او هناس>ا ىأ( 0

 هحدم ىنءع)ىلوألوالاو ل .هحالريمضلا وةيمحلاهنا ل. ةوةبغاريمص هيةوةيقوفلا ماع رونو 1

 هنجرت تمدقت دقواهلأ- رلام>اص مساقلا و نأ د هارلا مامال ع .!!لاق) دبعل ىلع ىأ © 6 و

 ليمجللريمذلاوا لعقلاوناندل 2 0 ءمر غردصملا ثدنأ:نالوأ هل. وال هركذو ة+غاىأ(ناكاذاف)
 قا( حدملا ه) لاعأ ٍهاللا ت ا نالريسقب ىطع (مدارالاو ة- 51 ع

 هنالفحدملاامأو رهاظذةدارالامأ(تاذلا تا ص نمناك ) نآرةلا ىف ني: هوثاا ىلع« ءانئااك ىلزالاهمالك
 (دعب أ سو)مالاكلا مله ىفهنمغورفملاعفالاوتاذلا تاغ دىلعمل كلا ومال كلا ةفسصل عبرت
 00 0 لف اعيعسا ركذف) اذهدعب ىأةفاضالا نعءهعطقل مذلا ىلع ىنءم

 الاءاورا 1 5 تا ا ذوةما 2:اعاب ىأ( ىلاعت هللا لوحي ) اذه

 نبأ نيتفا عج نب مهارب 0 موهياعملا_عتهللا ىلص هعانا بودجولادهاش

 ةلمهمداصد 'عبصأ (لهسنب ىسع ع.صالا ودا

 نم لوحتلااودارأاذانو:دحناهركز ُْ , ةلءهعءاحك حنا مدقت(انث دعو ح) ةمدعم نيغوهدحو مو

 : ل_> )لاو ىلا«: هللا هجر فق: هاا م دكا

 ءاب و4 روةمحعم نيغوةموهضم مع( ثيغهنب رسنوي نسا ونأ) حالصلا نبا هندب امى خأهيا ورأدنأ ود

 صفحوب[كدح)لاقهنام ؛مدق ( دهن + متاحانت دح] لاق( هياعىف | ارقي هيققلا )5 1 اسوس

 مو ةدودمملاةزمهلا عقب (ىرح" الاركي  وبأانثدح)لاةةروه ثمل بقار صم ةئيهكة مسن 00

 دقو نمسا ندم ظف ذا الو رجلا وطلاوهورح" الالة بسن ةلمهملاءارلا دب داو م4
 ءايوةرو-كمةمجعم ىازوواولا نو كسو ملاح غب ( ىزولا ىو ني مدارب انثدح )لاو هناي مق

 لاقو ىلحما ظفاحلارصتةااذ- هىلءودادة ىرق ةزمدب رقةزو < ةمسن ىزو لا ق>ساونأو هو ةبسأ

 واوو ةمومض اذ ىز وخز ءلاءاوروملاعت هللا هجر هنا اىل_دأىقتاذكهنا ىنامسهاتلا

 (ديثر ئيدوادانثتد_> لاقةدوهث هدب رقوأ سان 500 - زو ة مس ةمدعم ىازوة تكا

 ىقونو ناسلا باك أه: :عىورد_ةثلا ظ ةاحلا ىزراو لا ل_ذقلاونأ و-هولوق 1 ع ريغ_دخلاب

 سايعلاوبأ ظفاسحلا(_منيديا ولاا: :د_-لاق) نم ةئامو نيث الثو عت ةنس نابعش ىف
 قكايتئستاالاة سلا نسكت ابا هلىورةل احا فيا املا تداصص ماشاالاع

 ةظفاحما دز 2 رون -ء) نازي لا ىف ةدجرنهلوةثامو يع تو سن ةننسفو سدل د- «

 نيسسعتو ثالث ةنس وتو صه نسمح م حب رد ةلاىلا تسندهتكل ة- ةن ىص#لا

8- 
 هنامو

 هع ىورىزر اوخريخ طلاب( ديشر : :مدواد) انت دحىأ(ان) زوجا ىلا بو ف «ىازلارسسكو .كوواولا نو كو يملا متذب(ىزو كلا

 نيديلولا) انثدحىأ(انث را وورد هرتلا| دعامة: + هكا هارت ريغ ٍلاوهجامنبا ودوا دوبأو إسم

 وهو ةسءاملا هلجرخأ هلم .نم.ماشلا ف تءأرامىنا املا نبا لاو و ساودجأ هنعىور ماش |١ لهألءرسايعااوبأ اظذاحماو د د( لم

 هوجرخأاب ردقاتنت ناكومصاعوبأو نااهةلا4 /.ءوءاطع ن عوز ادعم نيدلاخن نعىور ىد#لا ظفاحاود ة(ديزعا و رو“ ي ء) سادم

 ةمبرالاوىراخبلا دج ادام



 قه > أم د |نذسو ىذرتلا عمأح هدواد أ متم : اكتا ودلاوه حام ممن( ى كا لامع نب نرلا د 6 نع لةءاسجما لج رخأ كلذرب ل 1 اداب نم»د رأموبلاىف حمس ناكل اقيا مهرب غون ابوثوهواعمن عىذلكلاوه (نادعمئبدلاخ نعإل
 .٠ 1و ةلءهملا معلا ركب( ضانر ,علانع)ف 1. اعد (ىالكل 7 د كول مهم ضن( رجعو ) ىهل تالا خسنلا ضد

 ىف)ةسعب رالا نتا باص أ ءاجرخأ ممم ةفصلا لهأن نم نبل نم ىملسلا عب نباىأ(ةيراسئا) ةمجعمذاض
 ةلظعومىف) ضايرعلاوا 1 دعب تكا كلا باحصأ هلج رخأل يل اه ةفلادهازلا الاكل !!(نادعمنيدلاخنع) ةافو ثيدح ىفىأ (هثيدح حبب ااا سال
 ممله لاقهنا لو نياوهو ماللاح فول ملا نيسلا ضد ىمللا ىاحلا نهربلا لانك هاوس وخسنلا قادك (ى اا هم .اءىلا عت هنا لص ىلا ورسم نس جرلادبعنعإل ةح ونت لأ نيدو ر آمون لك ىف جيبو ناك هنا ل ةدْن :امونيناوعد ر أ
 ىأ(نييدهملا نيد“ ارلا هدأببا مس هع اك ةم-1ةلم- عمنيعوف لاو مالي فاكللا عتب يالكلاو هل مسهمءارو ءاغ ل اةنسو ىذس ميلا نوكسو هل هلا اا مذدرجح (ى الك- مع هر دع هدف ونةق: ظةاحوهو ةسئع
 نمو ةعدرالا ءافللا نسوة دنس قو ام-هدحالةم_ىفلاهذ هوءاوذ الانيا - 1'نميلا كلوامن ”عالاك- !اءذوسادنالاب
 ,نب رمسعك م هريس راس هلمسهمع انو روب كمن! هديتي ضانارصلا لهن ل ىلأ (ن 9 كما ه راد ءاىو رونيعبسو

 نهر لوم لاف | ةدحىف] صو»+ نكس هفص) ا!لهأن موب اعىلاعت هللا ىل_ههللالو در سحاص فور اخ 1 ء.ا دشارلا م زي زعلا دبع ءآب وةلمهمن د (ةنرا ىئا)ءملع مالك لامدقثولب وطلاهصأوةمجعمداضوةدحو لا |
 ىدهلاوىغلا الع .مسوميلءيلايسا ضيا دكان عوشيدم قا( لاملا _سوهيلعملاعت هللا لص ىلا ةظعوم

 ىلا ىلاعت هبا هادهنم روح نبر ء>و و ىهلعل توربع ينج رأدب عنب نحرلاد-+ ءعْن اكاذومباصضتلان مهسامم قناكنم
 0 كانايلعاس دقن | نث هللا ىلءء هللا لوسراذ ىلص لا ةف ندم نيس ثاعم نر ئاز كاندت أ انلفو هيلع عل جأأام حاب (اوضع) حلا 1 ا مىلاعت هاو قو .رث نموه. هيراس نب ضان رعلاان[الإم
 ىأ ةم-_دعملا لاذلاب يبول لاهم تاج وه ونو ولاا هرذء+ ابةل ”عومانات ءوفانب ذيع ل أمم مون تاذع_صلا سو
 كح .ئ نر ا ةانيلادهمتاذا_ةعدومةظغوم لهن“ مهنا لو راينا
 51 ءافاخلاةنسمىتنس مكياهع) ارب ل خا ىرم سف ىدعد مك مسدد نم هناا. ثح ادم ءناوقعاطلاو
 (رومالات اعرب ءمانا») عددا لك نافرومالاتاث 2- 6 ا اناودح اونااجع !١ءأ وضءواوعاو رك ءئددهملا نبدثارلا

 3 _طعوملا نال ءاءتأقث هآودعا نموع رات هزلا لانا كرءلولا :١ ءاعءاور(/ةهلالطةعذب

 20 0 يلع هلوقكمزلا ىن-هعناكناهفنبىد»تيل 32 مساك لا هلع ةكي+
 نماقو رغم ناكيملام 0 يح هيلع مها مهقب رطلا:لاوأ هاك م ب ى عن اكناءابلابو كفن
 انجل تنال انك هععاوا وار" دمع + هضاب ما ا لع حاع هيةمدرالاءاقإ * !مهدارلاوى ؛ ءاغلادطد شار عج
 حبب ةثدص لك نايألتمأ اوك دجال كاذلابتاونلاو م[ لعقدرخ آىلا اوضعدلو ةءهللاهم اك ءالعاىف ئدمتملامالسالا

 بصنلاب (ة-عدب لكو اوفا 4 0 دارملاوا#ا:ىلاوأتارئالاوأ ةءدرأ ىعدسارضالا ىذ#'
 ةيدننلا انهم فلو ىارب 7 ا 2 ستك-اهلفا كرظنهيفو هاادلاههازو< هناىرذنملا : عناهرلالاقواته (ةلالض) عئرلاب:+سنىفو ىأربذ 2 0 0 . ورتب ردنةراهتسا نوك-:نازو يوهيانك الرك ذا يلة
 نسم ثندح ةنسح لا 0 6 اج انا ةثد» اموهوولو فمان ح هواه اضرلاو اند للا اورذحا
 اهواي 2 ع 3 2 ء هللا ىل_ص هريصع ىف د هعن ملاس ىهواهانمعءدبلاو نيملسملاعاجأ»
 يي ل 3 امون ملءو سم 1 ميرعتلاو 2 ءدءلانةدامموهي هدئموةمرح وةءحاوملا منن ماللادبع
 ىلاعت هللا ىذر رعلوق ريبك.:ود>اسملاو ف>اصملا ب هزثءورك.1لانمدسرادملاو ١ اد رلاثادحاوكل ذب لاغتشالاو

 تا ل

 دقو هانعمنا يعوءاذبمنايب ني-هملا نيم ملا هحرش ىفاندضوأ دقو ىوونلل معد رالاف ثيدحلاوهذهةعدلات يمل < حج وارتلا ىفهنع

 نباو عي ن-.>لاقو ملعلا ف ىذمرتلاو ىغاقلاهقاسىذلا دنس !ابإمنيدياولان ءلم> مدجأن ءة:لاؤدوادو ؟هجرخأ

 اذه ىفدواد أ خبث خش نيب وهب نافدان-الا ىف ىلع للا. اطاهجر امن نمهجرخأ و ثالثلا نذ :ل!|نعلدعىاصملا وة:لا|ىقهحام

 نيثمدد طد رلا هلوق م دوادىبأه باور فكالذ هلى فتيالو صاخشأ ةّةسلنيدياولاوهو ثيدحما
 مجصاةغللا بت 5 ىنام: 1 اهرب غوةراهعلاو ب ك:لاك هيذن 17 -!ىيذلا ل حلل مع ءاازهدا ارملاوباتك وب تككم كلا !ايطانر عج 4



 ايهفة' دع لكو و ىأ(رانلا ىةلالض لك و 3 اذمموهاءأب .ه:ءاورمدعتداؤأ ةدارز ىأ(٠ انعم) لمهاورامىلع( رباح ثهد> ىقداز

 ح ءار لأن هلنادء معن ءرضنلا ىألا سنع ةنديعنب نايس نعمالا هناتك ىف ىفاشلا» :اوراك(ع ةار أ تن :دح وزر ركملا طاق

 ماللاوال دا |هيلعمت ل را ا دواذيوأب اوراذكو سو هياعىملاوت 5-5 هللا ىلصهللال وسر ىو م عقار فأن ع

 ةرء-هامض( نيقلأال)

 :دلثهنونوءافلا م 0

 مدحأ) ندحأال 3

 ىأ( هةكمرا ىلع اًمكستم
 || هشارفوأ ءريرسلعالاج
 الث اموأ هدعقملعانكم<م

 دحأ ىلعادمةعمهدوعتّق

 ةله<ك1ناثوهأك همقش
 نيضارلا ريكستملا نم

 اء نيقلخللا عمدوع لاي

 ل
 ل_-رثال مراك- ا عد

0 
 معاطل تنك نافدعقاو
 ىداكلا
 (قىرعأن مرعالا-.ئان)

 ىرومأن مرمأهغلس ىأ

 ليلدب ىر ومام نموأ
 ىلع(ه,تماام) هلوق

 ةلالدبو ةينايبهيفنمنأ
 لجر ىدعلهالاهباور
 وهو ىنع ثيدح هلم

 هضكي را ىلع ادم

 0000اتا“اسللللالا 511
 مالكمهفهيلعفقوّيىذلاةبر لال عمت هياقكلا ضرفو بجاولان موس الملا عسيسوو , كايخلا

 كوالا رم هعلادعب ثدحام لكن اينعما+لةعدباا نال 0

 اهب لع نمرحأو اهرحأ هل ةذسح ةذس نس نم سو هيلع هللا ىلصلاقاذلوةروك ذا ما الل م.قملاوهو
 ةيعرشلادعأو لات هاو دمدعل مومدموعاتمم راثذلااهص+دقو اا هس لور ثالاهيلاو

 ىلا زغلاءامحا و فراعملافراوع ىقوةلال_ض ل_ه>ج ىذلاوهو فالطالاد: عد_ءدبلايدا رااوهاذهو

 نايس بالا نيال ل خدملا ب اثك ىفواهرهيغت ىلا ىضقي ناكوأ ةر وأ ملاةنسلا مار اة رمدلا عوكل
 تهمأو | تا نادين راحت داق ضار ءلاو اورامىلع ء(دازو و) فاك فاثا

 (ةاالض لك و) لبقأك ىءلانةناورهنادار ١١ دلو هاقثاو وءمسانررعلاث د دح ىب :ءءاست امىأ(٠ انعف)

 نه-ضةمهنال.ةو ” افعال أع لتشم قا (رانلا ىف)ةمومذملا عدبلا باك" رابلالض ىأ
 ةلالض ثدح لكفاوءاك_:رعيذءمةلالط ةعد لكوةءدب ثد# لك ىأر ؟ داك ع لا

 وأو «جام ناو ىذمرتلاودوادو هاور ىذلاحيدعلا ( مذا ارىأ ث يدحىفو) ميلالاب اًذعلا محو سم

 مهارا لب ةثهمساىفق فا7+اوأمط هقن اكول وهيل عىلاعتهللا ىلص هللا لور كوم فاعلا عفار

 ىور 00000 تاك دود تاس د اذه ىوارر ع عذار دا مف وعر هل: ةوتبأت ليقولسأ ل5 00

 ايفلأو ىلا هتهللالاددح و ىنءعىلأ و ندجأالىأىهنلا ىن عك ىقذ (نيقلأ المال_لاوةالصل اهي ءاعمنع)

 4 اًضيأ اذهعصناولوالاةناوب .حرهعااو ىفاشال مالا نعمدقت[كنيثلالىورو بابلا ىدلاهدمس

 ىأنوالادبدثت هيجل ءانثلا علب ءاعلاريمك ومزالانو كسوةز ملا كدوهووهود>و وهقفددل

 ركل نع ةقيقلا ف ىهنو هوهسس نماذ- هنوكدالف راح صلاوأ ةسمالا عا قبال
 كاملا ف رعتالتماعلان امدقت دقوا ضد اءلاوهزمهلا وهوادمة »مادة الئامىأ )ا كدم)ر طءااو

 نب عرب مس م (هلك هراىلع) ءاكوا نهواونمءاديم:وانو وهيقثدحأ ىلعادمت تفز فاق لاق ومالا

 ةمجلع مكب اام لك ل.ةءّدإ>>ىقرب رسوهلءقوةكبراربرسلا لطم رسلو ثدي 00

 نمهذاختالا هن 2 ءارلا كفو كَ ١ ارادمج هنوهقرتملا عقب اةدعمو اهضاموأ نا سار ةوأرب رم

 نعءهنزو>+ 3 ملا رالا ىعرل ةماقالا ل صو هنمأعأ اذاكوراناك-لا كرأ نما لك وأ ءلآرالا

 هنملدب رع نم هلوقلريفت («تراامم)هلوقفهترتأامو ءىأ( قرعأن الاب + ) هماقا لك

 مالاوىرمابةةلعتمهءىأ ى- 2ةفردط نمهنوران هأوقكو 5 ءأا ىب_ععةيناك || ليةواوهيثةينأس نمو

 اذ_ه (ىردأاللوةيفهنع تب هنوأ) هاوقل ىلا لباقمىفاثلاوهر غو ىونلا لماث نأ كلا ىن»؟ لوالا
 هريسغ نود (ءانعثاىلاءتهّلاباتك ىف اندج ءام) ن نآرةلار فرعا ع..:أالوانلءو مثلة: ىذلامالا
 ول ةمرب غءولم ناي> ولان أو اًضرأ ىلاعتمّشنان 22111111 احالاىؤفىدرامم

 رذكق و هثاوتنافن :عوكاجنامو هوذ خلو رل عام ]امو ىلاعتهّلالاقدقو باتكلا ىااذحتال ةنسلا ناو
 المأت رئاوتع ءاوس هعابنا يىاتكك راو -رهتطو از ةلهفل اوعت بتنا و52 ناعما ةلزتورع

 ىلع ناعمش لد رك ثوبالأ هعم هلم نآر ال هوأىاالا ىذمرتلا و. :ىذلاح .مىعلاثردحلا ىو

 ناوهومر-ذ مارح ن مه يف متدج واموهول>اؤلال- نمهيثمتدج وافنآر 3 علوش همك 1 لامن رت نتارذد و9

 |1107 ٠ 1-01 روك مكتل نسيارقا لكاتب السا والمل لعمال ا وزباتساون از
 نال هلوةوهّنلاعاطأ دقف لو رلا عط, نمو هلوقولو.رلاو هلل اوعيطأو هلوةواومتت :افهنعواهناموهودخ لو رلاك ان ؟ اموىلاعت

 كانه ىهنوأمأ يفهغلا نايل غوسالهناىلءلدياسملإإذيلاثماو ينوعمت :اهيبا نومك منك

 ىأ (ىردأال ]و ةيهنع

 اندحوام) ناورغلاى 5

 اةلاخمو أ هرمغىفاندج وامو

 ءاح ثددحل اوهانك رثهمق



 راد اىأ( بق ص» ثا ثل_بوعباعىلاعتهللاىلص هللالوسر عنص) نا خيكلاءاوراك ( اهنعمللاعت هللا ىذر ةدئاعشدح فوز

 هعازعب قوي نا بع اكه_صخرب قوثي ناس« هللانا مال_باوةالصلا هيلع هاوقيال_عْئ هلاك لذ ل عفة زعلا ىلعةصخرلا

 اه هللا قد صد ةةدصمال_كلاوةال_صااهيلع هلوةار_عطالاوهورصقلاوأر هلا ىراطفالاوه هو صخرتام نارهاظلاو

 دعت ىأ( هفعننتف)ةءاسا 7 هماءاوتجاورصقلا نأ ةفينح وأ لاوانه نمو<_:ةدصاول او ميلع

 نعوأ ا كلذ نع ا ًُط . ىه- . . 7 1 00 4 اىلا مهم ل كك 53 هةر 35 امأ

 ا( موق اهي نع رلا ةداؤ ةوشءذهنا مول ءمو ثب د ىلا هن هللامرسأك لس و هيلع ىلا_عن هللا ىلص هللا لور مرحأمأ
 ف ا ما 2 5 نس بم يسوم بيوس ديدي

 كلذ غامد لاكلاغا :ا.م || أن ( 0 ملع ىلا عت هّزنا لص هللا لو تر عنص) ىراخملا ظمل ىلاعت هللا هر فدصملا هرك ذ
 نعلق 2 0 ا نو , وعص نمر غلا مالا ةصخرلاو هم زعلا كرتوةصخرلاه يقسكراىأ(هيف ص*+رتإله نأ
 ئىأ (هّللادم-4 ل-سو || كاذماةاءدد حد صن ناك ل_وعملءىلاعت هللا ىل_صهناةصخرلاذ هوهراط طفاوهتالصرفا- -اارصقك
 ىأ( لعام هالو ١ 1 لا 5“ بو لو عه لع ىل اد: هللأ ىلص هءوس5 م ءلعىلا عن هللا ىلص هللالو برك ان لا ةةمهضودأ

 لاثم) 3 )اضاف ا لءوهمأ ١ء ىلا أعل هلل ' لص ء>ادو زالاس# 3 ادصا!|ضءدناوهل.ق 3 : اهتاوهن و ان أن وك أنا وحرال
 مه اءامىأ ( موق "نا || نالت قو ةاكلك الا ىل_.عأانانرخ انامو مدام هلرُم ُ :!لاتواهلغتسااهسرسخ مافاد

 ا. غنوه ث,!مهناشو | ىاءهتاىلض هراطفاهنا نقلل نبات نعالقن ناعرملا لاني جوزتاالوءاسنلالزتعا لات مهل
 ةا-ج (هءتصأ 'يثلا || هغلفإ) ه فص خر اعل معلا ء(موةهنع)دءارتىأ ( ءزنتذ)ا:ه سب لكلاوعتفلا ماعإسوهيلع
 هللاو*] ةءااحوأ ةمءصو هباعىنثاو( هّللادم + ) هتداع ىلع ةظءوم مهمل +:ءالؤه نت لسوء ع ىلا عتءللا ىلص هال قت ىأ (كلذ

 مهدشا:هلانموماعالا|| ىفوك لاح( ئثلانعنو هنتي ) ىراك_:!ماهقتساو هوم-ءاحوم_عماشامىأ (موقلااملات مث)
 ةءرءلاردق.ذا(ةبشخدا || ىلر_هءىلا»تهتانالهاىفو تنمد_ثأىلاعت هللا ن «مهفوخ نا نونو منال هلل مهكرثث ( هعنصا)
 نوكت هتاقصو هاب || هامهد- ثأب هللا م-عملءاليفا)هاوقلارب رقتواديك ان( هللاوف)م_فلك امىنةاكيرلو رخانامو مدقتام
 هتابوقع نم ةيثخا هدابع نم هنا ىثافاىلاءتهنلالان (كل- هلارادقعةي و موس ىأ (ةيشخ
 هتاماقمو هتالاح اسحو ماس لا ما ص *رلام ل ةماك ترا ناو هلادك( سد'مء احنام جا! كلذ مهيلعر كتانءاماعلا

 نامت هاوةهيلاربشد [ك ا منانءءاز ع قوتنا تاك هع قْودناع هت هللا ن الز كلذ ساوء:دا.علا نءاهتلاءفوخ
 هدامع نم هللا ىث تاكا أر كنانه ل زتهسك كراك :اللالع سدلهلا ليقوم مدع يتم الم يلع هبت قدصت قدس

 يحتم لو 9 ءايازلا أ ىمايدلاءاوراك ( لو هيلع ىلا عت هللا لص هذع ىرو)ئثد سدلوراك:الا تامالعنممهماع حالا
 (ماجلاب تايااملاع رمسكب ( بع صن سم) له-_كلادضنءلا نوكد(بهصنآرقلا لامها لادن خيلاو أو مهذوأو

 خلا او | ىعرص هند-د ءىبهع رمألا تءعصت نانماو>ةقبو بعص ى-ه ربالا بهصتسان ..لعان ملول

 ىحب دلاء معن ىأو ع أ ىلا»:هلناهرعسصد# :وهبلوعلاءهم-هك :وهطود دارأ هىلعرع. عمسشت قوه ىأادعص هتريصو

 (بعصنارغلالامهنا) ل تر ادم ىلع موادو هتوالتيذذلوهبحأ ن ماماو هنابآربدنومظف>درب) نمىأ (ءهرك نم ىلعالا هس
 هين 22 5 هنوضتاكسانلا ىلع مكي ىذلا ىلنيتحتُغ (عملا) نآرقلاىأ(وهو)هبلءىل اعتقل هلو ةهلعاتو
 8 525 د أ (ىئيدص كمت نخ)ةءلاب مسمن باك اح ىأأك > هلعجوةلئ ءوملاو لاثمالان مكاو ماك الا نم
 رابع انىا عع -فدونع ىأ(نآ رقلاعم هالارو ث همام ةلامو( (.اح)“ ءاظاقلاطء صوم .ةاعمرب دب(« هظفدوهمهكو )ىعكورملا

 (هدهرك نميع) نينا يو ليبح هنا عطتذبالى .ثورك يدك  هتلانهبلماعلا يدشن, ةراعتسا هيفوهيفاعلعو هك اذ
 هأصتقع 30 ؛اوىأ نآرقلاق راهءالث دحلان اىلا اةزاشاهمفو شد :احالا ىهنعهيرسسعتلاد روك" ”ولاةور_علاو نمتملا

 رسته ل هشالا هموهقمو

 نيبو >>لإ ءامدو نعد وحال ام لن !اكوهفر ك دمنهلهذرك ذالنآر ,ةلاانرمسدقاو ىلاعت هلوقهيلارعش كءاضتر اوهمحأن م ىلع
 لز-ماه-ف سدل ىذلاد لاو لصفلاحتاقلاو لدعلا م احم نيةحتغب (مك41) رآرقلاىأ( وهو )نيصاعللءاقثو نينمؤلل ءافشو
 (ةهلتفحو) هانم هجن منآرتلاىأ(همهفو) هاضر لاك ن هه قلعت ىأ(ى ثيدوم كبها ذ) لضفلا لاكن مةمك حن اوذوأ
 امهبول عومماعب ىأ(نآرقلا عم مما .ةلاموب )نا ئىأ ) اج هاعارو« مكح طمض ىأ وأن «ةهج نم



 ةرهاظلا ةراسخما كلو ىأ(ةرخ "الاوان دلارسخدةفإلا هم وثوم هظفحولو امهب ل مع نان (ىثيدحو نآرقلابْن واب نمو
 ىأ )ل اوعباودء دنا )هللا مهرأى 2 هااغا أوه والاوماك- كل لعاقلا ةةيصدةخسن ىفو ثدنأ" الوهم 22 صد( ى م 'ترعأ)

 اد لوسرلا عطد نمىلاعت هلو 08 (ىرعأاو ميطن و١ و'ىحو و:جوالاو هناىوملا ءقاطغيامو ىلاعت هاو ةااداة د ءأ

 ماللكلا ىفو(نآرعلابىضردةف )ىئيدكىأ (ىكوةب ىضر نذ)نودتبت لعل ءودبتاو ىلاعت هلولادانثساىأ(ىتنسوع شيد هللا
 لوسرلا كان آاموىلاعت هللا لاة نآرتتلاب ص رب 1ةىلو ب ضر. لن موىلوةب ىذردف مم نآرقلاىذ دا
 , تر 2ع اهناموهوذ_ك

 العا هلامار ًادرون عموأ هلهأ ع مهئيجعواهعمهئيح و نآرقلانم.:ةنسلانالدحاوْئدك امهناو ةالصاهرلءلاتواو.تناف

 ارق ادار او ثريدحملا قدروا تراو أر 0 ءالاقيوهيفعفشق هاب اع ىكت _اهرهاظ ىلءوهوأ هذ نا 5

 1: ازد هع ضرعأىأ(نآ ل هني تاخد يلا فحل لاك !|الدط ءاأ ىىد- ا 3

 العاج ىدهنالإ اين دلاممخد- 39 ه.لمعلاوهظفح مدع( ىميدحو) ا تههدعوأه :اهال هركف 0 00

 نافىرك ذنءضرعأنموىلاعتهللالانإو اهميعئبزوغلاوةداعسلا تاوفا(ةرخ ”الاو) اريقفاناهم 7 1 1 3و
 ناىتمأ) ىلاعت هللارعأ ىأ لوهجل ءانبااب( ترعأ )هنأ الا ىعأ ةمارل امور هر واكف: ض ةشعم هل 2 0 :
 لوسرلااوءءطأو هلوقل( ىرعأ ا 0 ا 0 0 3
 0 0112 ه1 عال | نسيرقو قب رطاوكلس واود ةيىأ(ىتساوعشو)ا| 0
 نءى-وهنو نآرقلانالال_ع اللات نمىلءدرهيذونامأ 5 لاب لع هز: لمعلا ونود 0 وأ

 ال 001 هطال/ نآز هلا ىضرد قلد. ل عوهعدتان( كوب ا كرر رو | 060 ل داعب
 هنع(اومتأ ا هن :عم اهئاموءوذخةلوسرلا كك ان ا امو ىلاع هز هللا ناو )د حاولا *ىئلاك امهف افلا ةعربغو نع 5

 اولاماذك ءىل_ضدةفهفلاخ نكن رقلل ة> ضو مةئدم مهن سنافهه رك أم اودر 1 :ضطراءاوضراف قابعر ' 2
 هدا رأامد<لناف 11مم لانخ 1اواع اضم راد“ حض جاو ومالك 1 رقلاريستدارأ نم تبءرومدارأاد 3

 نيسو نآرقلامهئرق. ناك ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هنالع وفرلا ك>ىفا مناف ةباهتلا لاو ةابهيلعفا رمق

 هلو ناسا 1 ءقازرلادبءهاورامم؛ (ل_بوهيل ءىلا عت هللا لص لاقو ] ةيهت نيا هاوراك «.ناعممه

 5 00د ظابما و رىلاعن هللا هجر ف: ىملاواويءأسكع عواه عمت ىأ ىذد ناسا نمظفلب

 م : "اك ىت> ىلنول اي و ىىمنورد < نيذلا ىعاي_ثاوىعابثا نمىأ(ىموهف) ىدب روى
 نو راع ءازنكىنمشنأ ىلعا مال _!اهيلعهلوقك ةيلاصتالا : مىهسا هده نءو ىنع لص ةنبال ىنم صعد

 ىذسد ندع

0 

 ةهارك اهتعلام نم

00 
 ىأن-ءو) ن ديما

 ىلاع' هللا ىذزةرب ر_ه

 هللا ىلص ىلا نعهنع

 ننكر اع
 ترد لا نكن ا
 اذ_ه (ىل ءتهننا بانك

 ىلاءد هأو5 نم سد«

 كانها واط الما
 (ىدملا ريخو) ءاتك

 هعقر زو< وبصل

 هيث تغرد _.ضوههرك اذاهنعبغرلاقيانع ضرءأواهك رثىأ(ىتسنعسغر نمو) ىءومن#
 لما طمرأمر اةتماههو هتاربرقتو وهلاعفأو هااوقالّدإ ها ثلاهنعهندر 1| همر -احأو اهنق و رطهندسو

 ني حصلاىق روك دما 6 رععو د 2 :مسدةالو سدق ن 58 03 1 57 اذه(ىنم

 ىضر(ةربر هى أن وز ث.د اه هال ىامىلعوهسدلور ؛اكوهت أ ىمانر قم نسدلو ايران

 ثيد 4 - نسحأ نا لاقهناإ_سو هيلع هللا ىل_ص ىذ دا دي اد لا عر وعملا

 هدعذر زود ءسصخاان( ىد- اربخو) هن الا 4٠١١ قالا نول ىلاعت هللأ ن اءاك (هللاس 7

 مشوق نمةقير اطلاوءرت_ىلا ىوععر د صءو هوة الاول ووك كوءاحلا عاقب .(رعىده) |

 وأروصةملادلا حم وع اىلا مكن ىد- ملا لاك الا ىق ىداعلاه هلانأك انههةاورل-,ةهتيشمؤىدا#ت

 لادلا حتمي (اهعاث دمر ومالا, ةهو)هللاىلا فاضت ىلاى الة الب الار ةلالدلا و :ترادخا حم وهو(د#ىده)
 0000010 ياسا 12 لاب ارو صدا اطم انة 171178511 فانا 1: لادلا نوكسو ءافا

 مدع لادلا حتفوءاملا مكب خبستلا ضعد ىف طءصوةه قب رطأا تا ىءعامي5

 (رومالا, 5و ةبوسلا هتْميهوةيضرلا تقي رطوةيحسدلاهيريسهنىتعملاو ىدهلاوههلناىدهن الق كك هلودل هلالضاادض هنا ىلع
 اذ_ه كرنم رفا < دإالاوةمالا عاجاوةنلاو باتاك- !افل اخت ىت -] ةعدملا ىهد تقلا نا مو ند ولاب

 هظولو هجام ياو ىناسنلاو ه1 .هود أ هاو راكرباح ثب دحنمدرود ةفالاو ربه ىلأ ىلا هدانسا ثدح نههرك أ هلعلو ث تن رم

 هز الص هعدب تو ةعدب هن دوم واهتاث دحمرومالارم هود<« ىدهىدملالضعأ انا كانت ا راتك ثيدحل | ىدصأ نان دعرأم 1



 0 هدس97505 هجوم ومو

 ىلإ نعمل |! قىرح يدديلا رص وأو ىو ارماعْنيةبقع ن ءرك آس سنع نب اول الدلا ىف وسلا ىورو كمن لحما راثلاؤ هاالُص لكو

 قوم لاعتقال ا لال صأناؤدعداما ظةلب افو ةومهنعىلأعت هللا ىدردوعسمنبان ءةييش قلن باو اموقر اوي

 صصقلا ن نست كفيلا ل 8 رك ذْث دل افرشأ و د# ةة-سن تل ردم وم «لاملاربخو ىوقتلا ةملكىرعلا

 ىوعلت !| ىعأو ءاده-كالةقتوملافرشأو ءايدن الا ىدذىدهحلانسحأوا خان دمر ومالا رشواعمز اوءرومالاريخو نآرقلا اذه

 هي ؤكول !ةأامو ىلع ااديلا ع نمريخايلعلا ديلاو سلق !| ىع ىمعلا رثو عاام ىدفلاريخو عفت هميص 1 ءهلالضلا

 ارح هالاهزبا كدا ممول رثدالاد ًالصلا تأ 0 نمسانلان مودم !.ةلاموهمادتلاو *وتومارمض< نم>ةرذعملارش ىهاورثك

 بلا أقر دال 1 هلناة5 ةاَغدِم كا شآر وىوع -اادازلا ريحه رس هيلا ىغىغلاربخو بوذك انااا مو

 سلب اريمارم نم م 7 ء_كاو رانلان ءقرنكلا, « منودءاشجن ملولغا اوك. هابل ع ريماس ااورفكلان 586 انرالاونيقيلا

 انا باك لارع هوو :4|نمةبعش_رامشلاو ناطيلا ةلابحءاسنلاو مثالا عاجرذمناو

 ىنلالاةل :) ةجامنياودوادوبأءاورُثيد_حىف(صاعلا:بو ربع نب هللا دبع نعو) هريس مدل
 اهريغي دادتعالاو دعلر صل ادي قيددعلا الة نا|يقهرضح ماس 1( ةثالثلعلا لو هرلع ىلاعتلا ىلص
 ةيقملاب هريسقت ههيلار الوم !اةجاحالدئاز ىأ( لضف) لاذ ىوساموةخسن ىفو(كلذىوساف)
 : از وه“ : هءأع ىقةوك اهواي واج ءامودُ الثلا.ذهريغ لع لك دار 1 نالءئامرهظ الاوانهديدس ريغ

 هو 1 ةهريغ( ةمكدعأ) هللا بأ“ 5 ء(هنآ ]4 أى .ايزلا ةغللا ؤلضفلا ىنءموهتف رعاةبعادةرورضال

 اضنأ اذهعرسفب مان الثوم وأ هاشم نأ وبا كلا مأ نه تاك تارآه نم ىلاعت هلوقل

 ىلع ملا لطب واومف لا خالفاهمظن ماكح أو دان زلات <الىت-اهئابب ماكحالا هلم ثاسدارملاوأ
 ةرمعسمةءاد ىأ (معا :ةنسوأ)اضأ هتدار ازوح وهنانآ تمكحأ ىلا هت هللا لاقأك اضأن "ا رقلا عج

 نم ةطءنتسملا ماك>الابانهترمسف واهيفروجالىأ(ةلداعتضا رفوأ )اهب لمعلا ماودل خذت نعي

 3 _هالا هذه ىلع ضو رفملاداهت+الا,تطمنئسا اهنالوأا هما قام ظءاافةيمست ثيد_كلاون ,ارقلا

 ىلعقاطبو روه-كللاوهو اهتهقوثراوملا ضرفايدارملاوأص نلابا#تاوا#لةلداع تيمسو
 ثيدح اوريسقدلا ىهوةم .عرشلا مولعلا مزاللالعلا ر اىلاةراشا هيفوانهدارع رسل وةلئاعلا لباقيأم
 هاور ثيد_حوهومد- -ةندقو ىرصب لارا نين سما اوه( نسحما ىنأ نبا نسحما ن ءو) هقفلاو

 هحست قو ام هنع)دوعسم نبأ نءالصةمىرادلاوالمرمعم نع فاز رلا دمع

 قفاومىأ مه أ ىناولل دا ىلاعت هلوقك عمى :«ءانهى (ةنسىف ل يلق لعمال لا وءالدلا هيلع) لاق

 رغم .هملأو 5 :ةرثكو هعمتت هدأب راربك ناو ء(ةعدب قريثك لع نمريخ) لةناواهبحاصموةنسلل

 معلا هتبحاصا هنا ليفوههةئسلا طرت يده هوادد_عدع.جىف ةخ-لاىعارب هنأ ىلا هراثاى د

 اهعدتا ىتلاتاولصلا لصب لون ةعكرادرفنمدج#تندك اذهو فوراثملاو فرظلاب هبشاهيفهنكقو

 بحتعدبلاق ةيريلا ىضتقي ليضفت مساريخو رهاظههجوو ئاءرلاك ةعامحةيفوصلا ضعي

 يالا لك ًانار ةوانرلا نبك
 هريغب ظعمنمديعسلاو و

 ىف ى-ثنهى-كلاو
 رغد راو مأ ل نطد

 ةعدرأ 1 ىلا دحأ

 هرخ'اب مالاو عرذأ
 هعاوت لمعلا 'لالمو
 بذكااايوراب ورلارمثو

 3 ر-ةتاآوهاملكو

 قو_فنمُوملاناسو

 . ا
 ةمصوم نمه# لك و

 هلامث_فهرسوىلاعت هللا

 لاش نمودهمدةمرحك

 رقغي نمو هرذكي هللا ىلع
 كل قل موتا ناره
 نموه تتعهللا فعن

 هللاهرجاب ظرغلا مظكي

 هيزرلا ىلعريسص» نمو
 عسي ن-هو هللا هضوعب

 هديل اة فومل هن هللا

 عماجما ىناذك ماو ىل هلا رفغت_-أ ىتمالوىلرشغام-هللا ىتمالو ىلر مغ مهللا هنا هءذع: هللا صعب نمو ه!هننا فعضي ريصن نمو
 ةخ--فذىقو 6 :ءىلاعت هللا ىذر صاعلا نو ,عنب هللا دمع نعو) ريمكسلاو ريغ كللريشك- لا عقنلا نمهيقاسا هبرك ذاكاو ريغصلا

 ىأ(ة 590 ) هلوصأىأ( زعلا] بودي !ءىلاعت هسا ىلص ىنلا لاق) ىنملالصأ نم قام. فءانةةحاساىلدالاى هىلوالاو ىصاعلا

 لناوهملعملارق م 0-0 (لضفوهف) هءاعهق و“ ءاماهم واع“ :امود الو هااءذه ىو سلع لك ىنع «(كالذ ىو ءامولماسقأ

 اه لمعلا ةرمثسة ثبات ثيداحأى' (ةمغا قهنسو )اناث قناع ةدايزأ ىلا جد لفات م-أىأ( (ةمكمدبأ )لوجءرملاعسي

 هاورةمتالا سايقوأةمالا عاجاة ءاذلا ىهوةخدلاو باتكلا|مب لمعلا قدير سيو ةلداعو أةءةلاىف ىأ(ةلداعة ذي رفو)ةعاد

 نسحلانع درزن ع رمعم نعقازرلاد_بعهاوراك ىرمصبلا أ( ىلاعت هننااموجد نحلا ىفأن با نس <ا نعو) هجامنباو دوادوبأ

 (ةعدبيف ريثك ىلع نم ريخ) اسفابحاص ءىأ(ةنسىفلياقلعمالسلاو ةالصلا هيلعلاة)الوصو مدوعسءىفأ ن هىعرادلاو السر

 اولحخداىلا ىلإ : هلوق ىف كعم مىءع وذل عرشك ناوىل .اقهعفنواررمضرثك أ اذوهلك عفنوهللب هعفنر ؟ىلةناو لاذ نالاهاصأن مىأ

 ةنح مناك رلوةددبلاىفدابتسالا نم ىل هأةنسا | ىفداصتةالا نا ىل ءاحنا ومهعم أ مأ ىف



 ىأ(اممك زاب مما .هلاسيس ىأ(ةئسااب)ا متارع ىلعأى ءأى 6 ءغ|د حلا ل 2 2 5 ىلع هلأ ناهسو هياعملا تلا ىل هلةوز
 فورعمرغثددحلاول لاحة.ناثلاو فانئئساىل الاقامه ةح ىفو سنالام ارمو سد مادو كاف ةعلعو اهذدخأ
 - لا طسوالا قىنارعطلاو وراك( سو هيلعىلا«ت هللا ىلص هذ :ءهنعملاعت هللا ىذرةربرهىفأن عوأ) ىنعملا حيد هذ ل 1
 م4 نيحىأ ( ىتمأدا دنع ىتنس

 5 ند تاق نان قاض ل

 ربخ | ميك هى اماو ىشالان مريخأ رم ماتلاو ماقتل نمريخخا يودع لا نتف نود

 1 ت7 10 2 ت7 ده لطم 2 ٠ ت12 3390 ت5 1155 6 تا ادت ل5 ا محم هن "نانا تعط حساس

 |عادش الا دارملال .ةوهلعقام .ةهبرقلا اهل ءاؤداقتعا ىلعءانبأ دهام رمءاسعا وهدا تدع ءاوهرهاظ | اذا ةساانَّكَل بسهم

 ناب تبيح“ ءالاتدسق

 0 كادر ا

 هوس مهدأس ةيداربزا

 لاف كرد مهداتحعا

 مهدامتعاو ثدداحالاب

 هنومهقب امدردغ ىل-ع
 مهن رآوةدساكلا مهرقمد
 نب وفك ديالا
 فال_2ة_.ءدبلا لهأ
 هلا ليه كيهدف
 نيباوعج ثيحةعاهلاو
 0 2 لاو بام اللا

 (ديهشةثمرحأ هل درواه

 ىف هاج تح

 لاقو] دي دبي ردط
 (مال_لاوةالدلاه اه

 نا) ىذ هرئلادأو راك

 (اوةرتفا ليئارسسا ب
 نيدنث ىلع ) اوةرشت ىأ
 ا.هذم ىأ (ةلمنيعبسو

 8 كدت ةرارتعو
 (ىنمأناو) ةعاج ىأ
 ةياحالاو ةوعدلا لهأ ىأ

 هباور 3و (ف رخام 2
 ثالث كح ء) قرتفم_س

 ةدابزب ٠ ىأ(نيعب_سو

 عيجمأ(اهك ( هلم

 نر ا همر نامل
 (ةدحاوالا)اهيفمهن ميو 0 رطقى' '(رانلاف) هعحاللا

 ىلعث كاوا لم_ءلاباهرهظأى أ( ىتتسىحأن 9 هره-هو هم ا 7 نفاه اي لي

 همك هك ك3 كوع كاد 6 عا كم ا ا فكم ضم

 أه نا نأ سو هيا عىلاعت هللا ىل_صلاقو) ههشأاموموصلالاصوك ةدايعل | ىف لل أ فل ى ”الاعالاب

 (ةريرهدأن اد تلا ل عواملم ماىأ(امجلس)ت 1ةنا وهدحاولا 4 4. اا كادبعلا لخد

 داسفدتع) ىعير ها | واهم لماعلا ىأ( تن بك سمتملا) طال 3 دا طل اهاور ثد د>ىف

 5 هدف( ديو_تةئامرجأ -ا) زامزلا رخ آ ىف كالفو عدبلا عاب اونيسدل روع هأا 4ك رتواهلاو -اربخا ”ىأ( ىمأ

 5 1انع 0 5 وفورعاامأي فاضي م هلايوريغرمأوا مب لمعلا بتل متلابدأر ١اناىل ةراشأ

 هنو .ةهنعسانلا مغربامت هله مو سان !ادعلآ ام ءلرت , ىجحه سقت :دهاك وهاضت أ ورمك الاداهاو دو

 ةرمسعه واق امرثك آنا زا ثالا وأ ريثك ثا ةث مرسأ هل_عجوءادهشلا باو" ”ىطعأ اذاقءاذالادشأ
 0000 راو ”ملذا :وا.ندلا دلعي 4 كريم ىدرب دك ك1 راك قامت ح أر عب 4: ا

 تقكعتراو ها ملا رادىبءءاقملارادرأ“ ةخا دقق ل دأوهرمص داس عم جاع هلل ا

 لكلا هر ءزعب ماثالا نيب دوا نا ئكراربالا نم. 4 صعملاكراحغلا نم ىوقملاو سأن كاَدُقل ا>عفاذملا

 لوقا ماركلا ني

 للأخ نين ب ءىلذؤ نممرك و د ىّد نءمرك أهل دمعت ءأر

 دعاسمري_ةرهدلاواذ داحد:و هذ لاح كات واوداح كا اوآ

 اهرقاوداصىأ(ا وةرتفا لم: ارم ما ىني نا ىذمرتا اد هاور ثد دح ىف سو هياعىلاعت هه هللا ىلكلاقو)

 ةلدعقنأك نم لك مست 4 اوال دا هييلع لد ا مداربأ نيب وةعب بعل لأ 5 ارساو

 اهرتقاناو ىن«عنسدلا وهلا نالان هدوأامهذ- هىأ هي ”اىلع) نور وهده موق م هو

 داق ءالا فل < ةقر :(نيعبسو ثالث ىلع قرتفقت ىمأناو )هلي _كقت مد هب دقوال معمسا واموهقم

 هقدر اولا تيد جوال رانلا قالك زهفلش 1 يول ب د

 ىلءنيذلا مه لاق: ةءثاز ىهوأمه نو هدعاذهىأر دهم ىل ءدفط عواول ةىوراذكم(هلل لوسراب

 ىققزاكمل كلذ اف ا دو اما و .ا ءىلاعت هللا ىل ص د]هز >عمهيقو ء( داك أوه: ءاءاناىذلا

 اهمعشناف فرعا! لود را .ةءابادهو لاق أك ل وقول هند نيرا كا ددالو همدع

 رك ذاك تناك ةاهودعدةو ىف ةءرهشلل ل>الاو لاما با 7 اهاحأ ف: ا اهنأد : فى 5 7

 اهقانصاو قرغلا زممدوحتو ةلزتعم او ج راو او ةعيشل | وة ماا لدا هو موهياع ىلاسعا هللا ىلك

 مهداقتعاق نوك,ناالادول ا نوديازعلل زوةحةسم ممارالا قم موكيدار ااودرك دلو طءاسم

 نآرقلا مهعامتال ةءاس#اوةنسلال- هأةمحانا|ةق رقلا وه- ضقارلاة الغ ضءكر ماكر ىه“ هدام

 4 .مامالا مهنار طم نباو ىسوطا | معزوةديعت الب را ل ان[ ةتعإ ف رداع خالل ف كل هو

 نم هرهاظ لاو الراو ا هياط موا,م_ثاوحقماط اء ّق اة ملاح رشف ف اودلا لال 1

 ىف (ملسوءيلعيلاعتهّللاىل- ةااقإ هن ءىلاعا هللا ىدد(ساو ءو) )م_هدوناك ىلإ وأم ل ججام >اربق

 اانا
 اعقل عراد كا( ذلالاقهّنلالوشراب مهنهو) ةباحصلا صءبىأ(اولاق)ةعاجالاوأةدس-او ل« لدأ الا ىأ
 يلاعت هللا يدر سنأن ءو)ةعدبلاو ةثدغار ومالا ةبناحمو ا :بلاو راثكلاةعباتمندىأ(ىناأو مويلاهيلعانأ) ىذلا و ب ١ رطلا
 اهلقن ,اهعاذأوأاهلمءباهءاشأ ىأ ( ىتنس ىحأن م لدوهي ءاعملاعل : هللا ىل ص لاو هنق



 تأ ةنلا ىفىنمناك ةخن ىو ىر :فولعىفملاكراش م ئأ( مناك ى ا يحأ نمو ىرتأر هظأو ىرك ذ عفر ىأ (ىنايح[د:)
 معزعو نءو)ة:لا ىف اكل الل او «يغرت ىف ىناهمصالا ءاور ةمعتلا قىلامحاصم

 ونأ» اور ىذلا ثءىدحلاك وهوة ييحتو ةيئكموأ ة يعمل :.راعتسا هيققءامحالا هر ثعداذ لعجاهعاستا

 ليقامك هئايحا ةارشع هل هل ىرعأ عفرو ىرك ذرهطأىأ(ىنايحأ د ةف)اةرتدعب اهراهظادارملا نالةريره

 رك ذلان ملي لا قبأن ارش اىلا « هرهدرخ آش اعذقهبسحتو
 هلوخددارملاو ( ةنحلا فىم)ن وكي ناهءازجنا ىقح ىأ( ناك ) ىرشو ىركذءاقس( ىفايحأ نمو)

 لك هسف:بهز تل هلاممخةت ناكملا ونامْزْلا نمةيعملا فرط ف ذحو ابو هناوأ اله“ 2 رول _عواوجك

 د_هاشم ادهش مال شالا مدةوهو ىنادعلا( ىنزملا) حلم نيد زن( فوعنب ورع نءو) بهذم

 لاق تو هيلعىلا_هنهللا لص ىنلا نا ةروهثمهلوبقة#ي زا بو موهو ه.واعم نمز ققوتو

 ىلص ىنلا ىلع دقو ىنامعل !ىنزاأنجرلا د بءوبأ نزام نبةرق ني ديعسنب مداعنب (ثراحمانلالبإ

 ةنسىحأ ن م) ةنسنونامم هنسونيةسةنسىفوتو ةنيدملاءار و نكسو هني مطقو عما .وهءاعىلاعت هللا

 هتخسو مدعلا قامهك ارتشالت وملاب كرتلاه شفاه لمعلا كرتو تكرت ىأ( ىدعب تئيمأ دق ىتتس نم
 دارفالابهباورلا ةغيصب ىزسرهاظلا ل قا هجوالفاهريغو نذسلا لمست ىهف همعن رشو هتقي رط

 هيف(اهب لعن ملثم)باوثلا ىأ(رحالا نمهلناك ) ةقيقحن اويحلاب ص دختوءايحالا د ةنامالاو
 اعفد( أيش مهروجأنم) هلىذلارحالا ىأ (كلذ ص ةنيناربغنم) اه لع نمرحأ ىأرد_ةمفاض#

 هللا ىذرتال) هلوقب اهرمسفو( ةلالضةعدب عدتبا نمو) مهرحأ صقنيةم_(ءاوث نمىطعن هنام_هوتل

 صةئنيالاهب لعنه رزولاوه وما عجدملاب(ماث 1لئمهيلعناك) هيض مرغةه-عدياهتالا هلوسر 9

 الاممومعلان مةلوصوملا نهى وهنس>وةحام نب اوىذمرتلاهاوراذهو( أش سانل ارازوأ نم كلذ

 رزوءرزاورزتالو ىلاعت هلوةاز هىفانءالو فيصوتلاوةفاضالاب :االض ةعدبب هوةوا.ث هلوتاذكو وح
 اكم_هلرمالا ةونىف ناك فمها بحواهاعفل مهد_ثرأو مهام سهملع هنالدبسكو هرزوا ذهن ال ىرخأ
 ناك هناةهجنمابنيلماعلا ماث [لل_ئمرادقملا ىفاغلاباغا مهيلعنادارملا ليقو ثيدحلاحارشدركذ
 مثالا نههملع لق موال ثم رحالا نم ها علاه فااظعل نمماعملا نيب رباغا ذلواب لمعلا ىئمحلاقي ٍرط

 لعافلا ةلزئملْرنمسدسلاوهدضل ابد سىفاثل اوريخ ا ىفابدسناك هنا هةيقحتو هلوط اس1 ةجاحألو ىمجتنا

 هنافهريغ اهيفعقوفارثب رفح نك هلعافكر يما ىلعلادلا ثيدحلا ىفو هل ثم ىأ هيلءامهياعو هلام لف
 ريغب صوصخت هنالوأ هللة الهرمغر زو نا اهمدارملانالاما هد" الا ىفانءالوهو رودل | صعد قنمض

 ضءدى هنحرصدقو هل ءاقك مئالاىلا ىعادلان اروك ذملارما نمذخأو ةروك ذملا ثيداحالاب سلا

 ىذلاو القنكلذىفرأملو لمثحم لك عاة.لودربملهن مفهيلابو 1هلعقلافادوجومهتلالدب لمعلا

 ١ رهاطر ظن هموىبتناىناثلان "الا حرمت

 هنأ ىلا ةراشاامأونورقلالوأ قنيعباتلاو ةباععلا ىنعنيملاصا اع( فلان عدروامامأو لصقل«
 نم) نيدوتحغلا وهاملعلا نممهدعب نم يعن( ةئالا ولد رولاواذإو ثيدحلاونآ رقلا ىف لمقام مهسق
 هيد_جءادتقالاو )ءاحىععدروب «دمعاساقهخن ىقوامل ناب وهوهتقي رطن«ىأ (هتنسعابتا

 ل_صأ( غياث دخ اضرأةقن رطلاوة.هاوهو ىنععهنريسو هردل هو هل قمري فت قطع ( هنريسو

 امتاذهو انمنوكي لاغلا ىفهنالإعل اةبلطلاديةمةودق نكن مىنعئافرععاش ما: سريمكلاءانعم
 111.” 9ة9ة؟آ8ةةة9ة9999999ة 5*3

 ( ثافش 4 )

 هاوراك(ىنزملافوءنيورع
 نبا هن-سحوىذمرتلا
 هللا لص يذلا نا)هجام
 لاق سوميلعملاعت
 نم ثراحلانيلالسا

 ىتتسنمىأ ( ةنس ىحأ

 ىدلدسعد تثيمأدق

 لمعلاوأاهركذ كرنب

 لثمرحالا نم ه!ناف) اجب

 ن-هرحأ ل شمىأ( نم
 نا ريد غنماجلع)
 رحالا كلذ ىأ (صقني

 نم هلنو-:ىذلا
 ر وجأ نمىأ( مه 7 وحأ

 (أيش) لاعبتاهبل عنم
 ريثعا دقو صقن لوعقم
 نم ىعمرمه ريمضيف

 عدتب |نم و)اهظفلن ود

 ةقاصالاب (ةلالطةعدب

 ةعدب ىأف صولاب وأ

 روسقلا ىلعءانبلاك ةئدس
 ةةدبالاهصيص#تو

 ةراثمملاك ه0

 ىئرئال) اهصيصرتو
 هاضرالا نم( هلوسروهتلا
 الىنعملا وةفشأك ةعص

 بانكلإة قف اومز وكن

 نم ف اسالو هانا
 مالا عاجا وأس ا.قلا

 نم ىأ (هيلعناك (

 لع نم ماث [لشم) مثالا

 ن_-هكلذص قنالاهب

 ىأ(ايشسانلارازوأ
 هلاعبت اهب لع نم ماث [نم

 نءدروامامأو لصف)
 نم)نيدلامأ ىف نيدبتخ !نيلماعلاهاملعلا ىأ(ةمئالاو) نيعباتل اوةباعتلا نمنيحا هل اىأ(فلسلا

 لوالمتنيه ل (هنربسو) تقر طىا( هدب دتتالاو)ةناي لوالاىلعودرو واع :ءرالافعتنس عاب فةخسن ىو( هتنس أبت
 خيشلا) اند ىريفنلا فطعلابلوقلا نمىلوأ ىريرقتلامالإاذهو هلاحو هلال اها مهو ةيغيكلا نايب ىفاثلاوةينمكلا ناد



 قل“ 2 مالرع جملا ةءارقالىأ(هيلعاعامسأ هةْعلا ف ل ءاككلا ىأ (هيقفلا) ةيّمحّملا مال مسكو ةءةوذ عششب ( دمات ىلأ نيا نجحرأا د بعنب ىدؤم نارغوأ
 نبمساو) انت دحىأ(انئرصننب م عساي د>ىأ(ان: 00 اادمع نياىأ( ظن ءاحلا ارعوبأ )ان د>ىأ(انث لاق) 4 لاةظساوتالو هيذل

 م ءأىلاعت هللاو د هذ حلب دهطوم 0-0 ةنونمةوحعمنيغوددحو هود ةزمه عتفبأ غبصأ

 ةمحعملا 2 اًضاادند_كي(ح اضونيدهم) ا: د لدى أ( 2 هالك ىأ (الاق) ارديدشت وَهإ ىومنيسو مع أ ةقب(ةريسم نب بهو و)

 5 دضهات 7 انثدحىأ (انث)

 وهو (كالام) ان: دحىأ

 بهذملا باص ماسالا

 تالا 1

 لج رن ء)ىرهزلا ىأ
 (ديسأنب ,دلاخل 1نم

 هس 525-06 2

 1 دلاخو يغ_هغلاب

 حفلا ماع مل_سأ باع

 م4 ولتةعلواا نهناكو

 فورءمرغتلجزلاامأو
 رع نيهللادب علا سهنا)

 هع ىلاعت هللا ىذر

 (نح -رلادبعابأاب لاق

 أرقرو فاأالب 0

 ردفانا) سيدعلا ىلعاهب
 ةالصصو فول ا ةالص

 ىىأ(نآرقلا فرضحلا
 تنك اذاو ىلاعت هلوسق

 هالصلا مل تةاقمييق

 ةالصلان ا هلوةىلاةي”الا

 اباتك نين هونملا ىلعتناك

 ةال_صدختالو) انوةوم

 فيض و ىأ( رفا

 احيردنآرةلاىفرصقلا

 فوألا ةال-_هفالاو
 هن الا قرمدةل] ةنمضم#
 لاقفةئسلاقدروام ىلف

 رم مانالا ىلع ةةغشلا ىلا ءاسباو ماو ةالا باطخىف ررعل اةداعىلءايرح مال الا ف ىأ (ىنأ نبا رعئبا

 (اذت دن )لما :ةهنرهشا لوألا ىدك ىلع رم هتقادحس قو اطوملا ىوار

 ىلاعت هللا هجر ىواخسلا * لامك هذ عمليا ىدر قف: دصلا مال الا خم ثه.لعوقلطأ ن هلوأواعدةلمعتسا

 9 كلت ىلأ نب 4 جرت تم 2:5 وبرغم ا ةريصعةمالل عىرمع 1 جرلاد- هلع نب ىد هومنارعوأ)

 اطوملا ثيداحأن هثيدحلا اًذهو(هياعاعامهي ةملا) عدة ىنءعديلت نهلوةنمةيقوفلاةانعملا عتب
 نيديعسانت دحلاق هناي: مدةدورعا ادم ءنباوه( ظف ار عيا :دحإ لاوةجامنباو ىتاسنلاهاورو

 ل بورد م هك اب( عبص صأنب مسأو ان :ددح] لاوهع هجحرت تهل رمضذ

 وهو نكس و كرك بهوورورسلا نمد فما ةرمسم دبا ناس ملل | لاقو . 1 دره تشب تقلا ع

 ةثاعالتو نيعب رأو نين اةنسن أ. عد ف صختم هم ٌظ رقبتامىميمحلار 0 ا

 نبد_هتان“ 'دحإ امهدحابءا 1 و حيهتلاوهوةنمالان( (الق) وهنا

 ةرجملاراد ماما(كلامان 357 لافأطولا وا رىثيالا( ىح< ني ىكانتدحإ) لافاضبأ مدقت (حاضو
 هلهأ ىأ(دلاخل [نم ملحر نع )هنايب مدت دقو ىرهزلا ل نيد (باهش نبا نع )نايملان ءىنغلا

 حقب ديسأ ني دلاخ نب هللا دم نب ةيمأو ه ىف اسوأ" !|لاقو هفرعأال ىا لا لا ةقىوسم ريس -غوهوهموقود

 اهم نيام وهنبب لخدي لو كلام» اوراذكهو عدأ لوالاوزيسلا ح”ةواهمذدوأن م كلا رسكو محلا
 اًذهةيمأو ركب لأن ئهللا + ,عةيمأو باهسْنيا نيب ل داو لجرلا ىم.ةدعس نب ثيللا ءاوراو دحأ

 ىلا هلا دبع نيةيمأ نب ىلعي هناهريسفتىف طرقا لاقو ىهتنا نأ و 200 ا نءىؤر

 نب ص ييعلا لأن ا وهوةلىملادوءانومام ىلع نيسلا رسكو ةزمها عاش ,(ديسأ نيا روهدلاخو هودرخأ

 ١ م الصدخن انا نيرلا دمعابأ الا 2 0 تآ

 ىقةروصقملا(ر ةلاةالصدالونآ رقلا)ةروك ذمرمص ةرغ نمهدال_صلا ىأ نين>4ب (رضحلا

 هلم ا ملا ةعن كلا رعلا :داعىلءراحا ذه( ىنأ نبان) هباوج أ رع نبا لاف) نآرقلا

 + د ومأبن ىأ( ادهتانيلا ثعبهللا نا ىعاب وأب ريمكملل لايك ىتخأ نيااي وينر
 فاك نودي هان أرامكو و( لعشي هاني أراك لعفن ءاف) نيدلارومأ نم 1 لعنال) زن (و)دوهيلع
 قدرك ذدقةى ولا :الصامأ انهدو هقااوهاذهو هنءاحأم ىف بى 2:ىأهيرد همو اةلوصومامو

 دقفأ رفسةالصلا ارمهةامأو لو هياعىلاعتهللا ىلص هية دو دة اهنا لاق نامافالخ ةمسس ى هو نإ هلأ

 اذإو ةيسالا مقا اوبن ةما_مكلةالصلا ع نماورمدهن نا اع حانجال هلوةىف نارقلا و توذ

 اهرصق نعمل_سو هيل علاعت هللا ىل_صولا لو سر ل :سدمفةنسا يني _.ماهقال_طاناالا امءاولاس
 هحيشو طرشباد_يقمأ ثهلارك دةوه-قد كاولقاف؟ ءاعاجب نا فدصتةةد- ص ل لاو

 لاتو) رخآ 2 :داحأابيقدرود5 5 طرشرع غنم مل_بوهسي اله كا هللا ىلصهيد:ناسسأ 0

 هنىدةنوهعبتنفىأ (لعفي هانيأراك ل عفن ئاو) ماكحالا ةقيقحن هىأ (ايثهل ءنالو مال ااوةالصلاهيلعاد مانيلا ثءبهللانأ )

 اههللاقدصت ةقدص هز ههلوقب رمالا اذ ها: ملع مح وأو رمد ةلانأت مأدقو لب هعمات معةفرفسلا رمق هانبأ ردقوهر ومأ ع يجف

 ىلاعت هللا ىل_دهنا لصاحلا وة. رحخةها ركموركمودءاسا مامنالا نايةقين>وألاقاذإو بو جوللرعالاو هم ةدصاول فاق ميلَع

 نباوانلاوكلامهاور ثيدحلاوةعدبلاوةلالضا| ىقعقودقفام_مممانش كرت نخةنسااو بالكلاب ةسعب مشان يبه دوهيله

 لاقو) هدام



 رح ردم تيوس ساكورا جرو ووو ب حو د

 لا ءئمهللأ ىدرب اطلاع نئنرع نب 00 لج عما 9 #نْنا ورم نيا ىأ( ىلاعت هللا هجر رن زءلا دع نبرع

 هانباهننعوةعانجوددملانب اوسنأو رم رووح نس , هللا د .عن ءىور ل ةام ىلع“ ءاما!سداسو لد #ماعأ» لدا 3 ىتانوهو ءهنع

 ةدمو نومدرأر معلا نمهلوث امو ىد-> اذ ص+ ضر 3 نءنأءوسرب دب تانمسلا كلا ا أ ءحجرخأ أدعو ىرهزلاو

 هللالو رند )لاقهناة:لاىف اك !اللاهنءءاور ثيد اا ذهوةرتاوتمهبتارموةرهاظ هبقان هو مايأ و رهشأ ة عنو ناتنس هتبالو
 د-ءاوةل4- ةفاومىأ (اننسهدعد) نو هلم ءارلاءامالا ,وىأ(ر الا ةالو و]ةيسض رم قي رطعرشىا أ(لسوهي ءاعىلاعت هنبأ ىلنص

 ةيامكي هنعىلاعت هللا ىذر نام ةعرمأو < وارتلا المص ىف ب هك نب ىنأ 1 ىضر رععمجك ةنلاوباّثكلا
 لوسزلاك ان آامو لاق ثي>ىأ (هّللاب 0 هن هدا نمةنسو هس لمعلاىأ(اهبذخالا) قاف الا اهثمر رش شحاصال
 مالسلاوةالصلا هيل لاتدتو هللا عاسأدقفلو لا عا صد نمىلاع وهناحءسهإ اوقلهلوسرةءاطقىأ (هلباةعاطلل )امم ةساو) ودق

 ةالا نم مهتريس» راس نم ملك معناو مهنه لاعتأ ةرةعد رالاع افا“ ادا لاو وىدعب نم نيد ارلا» ام هلا ةنسوىذس ميل هلع

 ىأ( اهرب رغتد_حالس دل ) < ترش نأجو كمل (ك ىلعهب وشن هعقب رط ىلءىقأنمةنسوه*د ةسل أ معتم !اوىأ(هللانب ,دىلع ةوو)
 ئأرىف]رظنلا دحالزوالوىأ مما (رظنلاالو)ا# م نسحأ هناانظاهريغب ىأ(اهليدبت الو )ا هيف ناصقثو حار

 ليلدال, ىأ(اهقلاخنم 2
 دأ عاجا نمىعرش هللاىل-ص هلال وسر نسل هنعىلاعت هللا ىذر روهكملادهازلا لداعلا ةفيالا (رب زعلا دبع نير
 هنأ ًاردر-جلو اخف لاوع.ج واولامضد(هد_هدرمالاةالوو) وهاوعرشةقيرطولاوقاولا عناب ىف ىأ( لو ه.اعلاعت
 اهي هلقع عابتاو لمعلاىأ (اهبد الا ةذس عج (انذ 9 نود عارلاءاغل انه موبدارملاو سانلار ومأ ىو”. نمو

 همهثدلةنمانهىحدلا لامعتءاو) نينءؤاال مدس عابتاواهب لمعلا. رمأهنالماللاو ءابلاب( هللا امك, ىددصت ) اهعابتاو اع

 هن ءوسوهلهحةرذكو || هوو رام نولو ةءاسفاو مهنا دنعع مأيش نولوةءالمهنالة قيقا ىف هلةءاط م بتعاط نال ( هللاةعاطا

 مامهلاومظعالا مامالاب لك ال نس دا هللا نبدىءءوقو)ةئسلاو اثاكلا نمدوط مزة اموأ مل_بوعيل ءىلاعت هللا ىل_ صدع ٠

 اغلاناكاحاذ_ه كاقكو || ريثعنالوهيلاتفةليالىأ(اهغلاخ نم ىأ :ىفرظنل الو ىندءانوكي نازو < مصقنلاوةدارزلا لو هشل
 ةداهثذوفنبلاتنهلوق ىأ(اهبىد_-:ةا نم )ءدرباء_ةرظننازو <لاقب ىت> هتقيةحراظ:ايدارملا سدلوالصأ اهقلاخأم

 0 0 هملاغ نمىل- ع ء(روصت هووفاببر متت :موز هللا نمىد م ىلعمهنال(د“ نالوا :لاكلتب لع| ةوانطايوارهاظر وزلاأ| ,0 ١
 3 0 , 5 هلعح ىأ (ىلوثاي هللا ءالو ء)ل |عو د دا ءان م6 1 معامر غ( نينمؤملا لودسربغ ع. 2 واهفلاخ ندو)
 00 اييفو-خدأىأ (من -4ع> ءالءاو" العلا نموراتتخاام نع وهندب ىلخو لالضلا ن ,م لوناملايلا»

 ايلا راح“

 هي وزاتسسلا اممم | ن لف نان سن الاد )عاجالاة:ةلاطمحل علاه اي
 0 ؛نانيدهتحغا مامالرو ص# لهذيقاث ثااهنح ردي هقفلا ىف ةةينح ىفأ لأ 3 ىلا نا ىذالو ىبت |ةنسالو باك هدرءملاذهو

 دساكمهوود اف نطظاذهف ةمالارث :ك [|ىدتقموتءالا ماماو هو ةن باو |:كلارالعاح نوكي نأ مهوب وأن دلا يأ قدرت اهبأرب

 ههجبهللا مرك لعن عةروهمملاهباورلا ىهةروك ذالاةلئ- لانا عمةيمفاشلا عينش ةلةيفنحلا عييمشت ىف هتتمب اك هفلل فاخمنكلو
 هيلع هلج لبد اقدلا ضيض> ىف عقاووهلب دييات ءلاوداوتجالام اهمىلا لصنمللث اهلا نام كلاحوز كادهاذلاهشدح

 3 رلاحاك -:زوك ىناشلا لانك لءادلاربسأ د وتنان إف 3 هليقلا اذه. ماكت ث > ىلئاغلاب _ك-ةلاوىله احلا بصعتلا
 ىدويىلاعتو هناحمس م اذه قاكروص حب .ةىلاتافتلا مدع عمليلدلا نمدنعماقامملارظنانزلا ن متلداحلاهتنبهنطو 0

 ناعتساىأ(اهب ردنتسان موز دتهموهفة+-ن ىف ةواومادتةممادامىأ (ىدتهم)موتنسو هتنس ىأ (اهيىدتتا نم)لدلاءاوسن

 ريش ل وا ضشملا مخىأ(اهفلاخن هوزةخفىفاكرود:هوهفىأ( د وص :ه)افوادعهرولط ءىلعل دةسأو اهب قثوتساواهع

 نم هراد+ااس نيب وهب ىلبخولالضلا نمدال ونالايلاوهإءج ىأ(ىلوت ونام هللا هالو ) | ميا عنيعم غاىأ (نينمؤلاليدس ريغمتاو)

 سد“ ةماشد د لاو هعبت ناو هلاعجمىأ (اريصم) منهج تح ةىا(تءاص)اهسنع اوابيف لخداىأ( منهج ءالصأو) لايولا

 لاقو)اريصمتءاشو منهج هلصنو ىلوثام هاون نين هزالالع هدسربغ عشب وىدهلاهلنء.:امدع: نملو#رلا نةأشن ن ءو ىلاعت هاوق نب

 ىلاعت هللاهجرىرمعبا ىأ( ن حلا فأن با نسم



 نوكمل ار ركمانههرك ذا ذل اض ا قوةومهنعءاج هلعلث اعوذ ثيدخلا اذه بسد قو( ةعدب ىفريثك لع نمريخ نسف لو 15 لع)

 قاكلاللا 0 كر هزرلا ىأ(باهش نب الاةو) ةعد. !!ىداهتجالا نمر خهخسل ا ىقداصت ةالاناىز :عملا واررةمرمالا د ك

 صال_بدساوب 2 لاسمتسالا ىأ( أد اد ةةسلانم ضد 2 "ااولاق)نيعباتلاوةباصصلا نم ىأ (ملع !|لهأن ملاجر نع) انغاب سلا

 هنع ىلاعت هللا ىذرهن عروصدم نب د ريل قرأ طا نيرعس كو )كل امهمالاةمصوو لاله اةطر ونم

 ة؛)راصمالابىأ( هل اعىلا)

 عاهزي واهل صفت

 مع اهبدراو ا اهادع

 ا لل
 ىأن -الاو) ثدراوملا
 د_>أنمريسقت (ةغللا

 ن-موأثيذ- *ةاور
 5 الاب دا رااوفنصألا

 ةلهاش !ةد رقلاافو ىأ

 أهعو رك فرصلا لعل

 ملهلةلفاكلا ةبكرملا
 نايملا تاع ادجلا
 ىناعملاونايبلا لع اًذكو
 هللا يدور عىأ(لاقو)

 أم ىلءاضأ 22

 اسانانا) ىرادلا هاور
 (نآر علا ىعرك :واداحت

 ىأ لالا فريش
 ةينارقل تار الا هاو
 [«.:اقرقلاتالالدلا تالمتو

 ّك و( ن:ابمهودخف)

 يأةتييلارةخبستتت
 تن داحالاب م هولا

 ةئددم اهمال ةيودتلا

 هنود :دلا ماكحالل

 ىعم اذهو هنو رخاالاو
 نذلا با أ ناف) هلوق
 كاشفا كا ,ملعأ

 باح ايدا راافامهدحأة و 'رعم ىلغرص »3| نم فالك امهمدب نوعماح مهمال مهرعش هكا

 8 6 بلال

 ل-ءقوه انعمانب دقو اذه مدت( ةعدب فريك لعن مريخ ةنس ىف ليا ةىلع) مدق:[كىرصبلا نسحلا

 اذغاب) ىرنلا (ب 1 رطظةكوارأ اأانهءرك ذ دو اري_>الو أهرك ذدنال 5-4 رار 8 دا

 قعر اهقاضام )م )امك سهدلاىأ(ةنسلاب ماصتعالا ولات) منا )م ءلالل_هأنملاحر نع |

 عي نأ ن )0 اذا لا دلت نموا ةيظعلا 20 همعاسوماقلا قوورح -الاوام :دلا

 هلاعىلاهنعىلا «قا ىو باطلا نيرعبتكو) ملومعلاو |هطذح ىلع ش> هم ةوهللأى ا

 2: اهتم هلاعقاو هلاوقا نم _سوهملعىلا ا 00 هنأونو

 (ندللاو)ة- ءاس || طارم *[نماهدقق دل- ءلاىصناهعالشد را اوملاةهسقىأ(صئارفلاو ) هتماقأو

 نما مقلع امو 0 ماو( ةغللا ىأ) هلوقب هرمس قوة مهملا» اكلة وكسو ماللا عقب

 نخالاوب امن :اعماوقر ءاونآر-هلاىقبرعلاةءلاوهأ عنهانعم ىرهزلالاقو ا 1

 ىقمهقر عمل وىلاعت هلوقك م راك !!ىوذو صد :رعملا| (ممناعم هلق دقو تمل ءامكع 4 نوكس

 ل7 لاكش ضر ردع مالك نحلل هم ئرش إلا لاو نارعألا ذاط لاو لوقلا ن4

 رثك [فر-هن]لهفرعب لنمو ثددحلاونآرقلاقعقاولا سدر اال ءندالاوبي رغلا ند الااوملعت

 00 0ك كلة هتتسو روصنم نيل يعسماور ذهول -وهيلعيلا عد هللا ىلص هلوسر ةْسو هللا مالك

 ةغاللا ل أن مءري_غلاقوأط#اوةنطعلا نك !ابن>الا ناار عالا نيا لاقو ةنطغلا هيناعم نمو
 اساننا ا نع ءاوروخار ”[قه_نعىلا ءنهللا ىدررع (لاكو )نك تااناط#لاو حدفلابةنطقلا
 | نآ ارقلالوقدذ اء ماق ىلا ماكحالا عد ىف مك:و عزان :ورك.ثومصأ ىأ(نآر ةلايئنل 9 :ولداحي

 'مهوبلغاومهود 5-35 2 مهودخف ل[ و ةضطخرا هلا رق اظلار اظن هلأ اسك 0

 هداقث مص د كاف ها هودي 0000 0 راولا(نذلابإ 5
 هصص وهو تذموهخساتب مهتةرعل نآر 2 د ا نة رقلا ناعم ىأ (هللاباتكد لعأ ْ

 رع (ىلصني >])ل.مهنعهاورىذلار .عربخ ىأ هربخ فو ةثدلا نملعيامنانآر ةلارم سقت ناف ةاوأنو
 ةدسىلع ناكم مار صلاة .صادأفو مالو !هةلهملاءأ الا مض (ةفيلحلاىذب) هنعىلاعت هللا ىذر

 نومر2ىذلا ماش ار ةنيدملا له أ تاقن ا 0 ءلايمأةءد راوأ ةعم_سوأ
 5 ادع ةذكوم كنب عرض نادارأ نإ ةنسامهلا عد طالاوام_.ةفادخا ( نيةعكر)هنم

 بدتساهناقك رصملا نس لاالا يقف الو مارحالا ل؟ اًضدنمةلم_ضقتاوق امهكرنقءاهقعلا

 لنك 0 1 سس زيكسلا الدم تاكا قووملال ز مرقتأل سدير ارحالا ىأهنوك

 (عنصي | وهل ع ىلا عت هللا ىل_صهللا لوسر تأ راك عنصالاق) هلوقل < مت اوامعلاس لا

 10 ق1 اوررتاقدجب وذل درك تلاطدأ نب( نعو) هعن_صام لك و هراث ”ايىدتقاف

 1 0 ل م ب ب وع وج ج2 2 و 0 ل و وس و وب رج يسم وسو وص هد د حو تعيس بح ب يمر بي حي ب عش

 ىأ (ضئار -ةلاو)س انللئاةنملا ماعتي فن ىقوننسلاوأ ثدداحالاىأ

 ىاسنل و

 رعربخ ىأ (هربخفو) باوصلابوصن ءحر انفك ادنك]و هملسهوىراخمااكى < دلا لوقاماو بأ“ ك-1] نيا ثردح ارءاملعلا نس

 اهلهأ تاق م اد رتفوزس ناك وهو دمت( تاتا زيز معلا هلا يضر عل وزب :لماورعذلا

 هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لوسر تأ راك)انأ ل عثأ ىأ ( عنصأ لاف ) م11 كلذ ىف ىو مارحالا ة:سىأ (نيةعكرإ)اهريغنمأجب منمو
 نءوز هلوقهي لعل دباكنآر ةلادارأ هنا ارهاظا او هت>>وهّدقد رطو همس عابت أوهم> هع كوم ىلع ةظذاعم هتحح ىفىأ( صيام

 ناحشا اما و راك (هنعيلاعت هليا ىد هرىلع



 ننر هللا ىدحا طوذاضنأع5 35 2منرأ اقاانا ثم ا :ل5ْن | ارقلاذا عدت ىأليقةرمعلاو ءجحلانمب(نرةنمخ)

 ىلاعت اوف لعلو ىرشلا ىنءال لماع !|ىوغللا ىعملا نار هلا ىلع عم <- لاق اطر لو ةهنا[ك نيدداعلا نسب عما ىدهلاباوث لو_صحو

 ننالئارلاب 16 ءرت) هلل اعف هخ نىفام فال باوصلاو هو( هذ ا ىذرنامثعهللاقف) ليسقلا اذه نمةرمعل !ابعمكنذ

 (عدأن ك[ل) نامثعا ىلعىأ (لاف)ى ىرالاعل اذ تن أىأ( هلعقتو وز عموتلاو لاَ لآ نعءىأ(هنعس اناا ىهناىفا) ملعت ىأ هب ؤرلا

 هيلع هنأ عم ص له وحرص ل أدهيق و( س اناا نمدحأل وقل ا ا ءاكراتو اعداوىأ

 وه جحا د[ لنصف [نانظ ناكهناكو مالا أه لع نامل 2ء3و . اعلدب ا «ناكمالإ- !او ءالصلا

 ةيلها#لا لهأ<ي اعناكامكا هدعب وأ اهلبةاهريغ عق”ةرمعلاناوع 2ارةصود نوك.: جم ارهش 1 ناىلءاشم م عمملاو 3 او دارفالا

 ىلاعت هللا ىف_صرعأ مالا ذه عفدأو ايفا رو>فةلار 3 ةييضزرفا لك تلاذأر ممالل- !|و هالصل | هيلع هحح لق
 7 ب هرم ين[ لاقسو ناموا 9 7 ب 000 -
 ىقاكه-_:ءىلاعثهللاى هرناه-“ هعدأ لا اعلا ناديا اورج هملاو ور# ه هإ لاقفةْخ-:ىفو كاذذاةملخ هلعلو ةرمعلل جحا خس 3 وهبنا معنب( 32 ء)ذ- - (هللا ةؤ)اهدح ةجح هرم وج نيب( نرق نول قاس
 اعقل وأن 57 ال و ا تاب ع (فارت) مسالا نممهواذهفأ ههريغو نيحيحصلا
 0 لقد 7 ا أم عل ىل_ع (لاذ)ه هع نأم دع هع عر :افتنأ( لعن و)نآر ملا نءىأ(هنع ناك
 0 3 2 / العال (نيلانلا نيل اسوا ليتل ظالم شنق وعوتل الإ عد دا٠ نك أ) امهنعىلاعت
 7-3 هع و 0 قطن دفا هلع عمرة ىدت ”ةأف لس ءءىلاعت ”هللا ىلص هللا لوسر له هلع ف مام س انلا ن دولا

 ا 1 5 ا هللاوذر !ي 1101001011 ا نين اوم نع ثددحلاو سو هلءىلاعتهّشاىلصهللالوسر
 ريغ ره نوذلو | ك_.ءالاقوا هول اهأ هنءىلاعتهللاىذ ذر ىلعوا هدب عمك ناو ةعتملا نع ىهنينامثعوامهنع لا
 رهشاق تدملارازب ىح ا هت ةعتااوىلاعتهللادجر ف :صملاه رك ذام هال اة كلذ ف نام ةءهملكامافةجحوةرمعب
 امال ةواهدعب و سحا جلا نيب عم- ناو نيربا+ لا فطعنمفطءلان لاك جحامر كر ا مردكَن ااًيعدشا
 ل-هأ ةعقن ل اهنع ىمهن 0 اوترد_كللا <« رصوهاكدار ااوهاذهو ءىرعسفت : اذه ىلع ىظعلا :ذحاوما رحاباعمةرمعلاو
 نامسوممه نوكملةكم اناوزث 0 معلا رحالاورق بلا لرث نمهمك - نإ اريل ىهسو ثيدحا هانا لد 0 _
 لجو ملعأ هللاو ماع لك ىف اللا ىقاف لال هذالخ هدا ءالهغلاخاا ه:عىلاعت هللا ىضر ىلعو هللا ءلضفالاك ربل كلذ 3
 هيلع ىلاعت هللا لص لعق 0# الا عقواذ هنأ ى هوم ماوصل ام ىلعو .هاذهورو>ًاملهتءامهتملكو عنا هتادح أمهر

 هيلعإك امسي عملا ىلا ةرفنملا رثك أوةيدفاشلا ضدد وىلازغلا تهذو عف:ربالفال_ لا كح نا ةيعفاشلاوةرعاشالا ىلعالامهدحأ ىلع لسو أر رثك أود-جأ بهذة معلا كود 0 تيل م د قتال
 نيباوعجنذلان وقتما اذ_هو ثدف هيفوهعنم ىلءءاهقفلا عجأ مث هس ةاوغاتاةءاصعلا ن اقدلولا مأعيبك فال عافترا
 لاوواذهةياردلاوةءاورلا|| تان نم ىورام لعوأ و4: ءاع هللا لص هللا لو ورجح ىف فال الا ىلع ىنممن اهدعو ىلعنمب ىنالخملا
 ىتلاةخ_بنلاىف ىلحما هللالوسر جماذ» 00 عدة ىلع هالات كلذ ىف« عج هللا مركايل عملك ا! هنعىلاعتهللا ىذر ناهثع
 رغ هللاقفا يلعتفتو ناكور يليعفالاو + ودب 2 ا ال لو ومياه كاني ل

 اءلعو نامثعتدهش لادك- 42غ رع -> ْن# 8-2 تو 0

 تنك املاقوةجحوةره-هد كيبل لاقوام بله هين ىلع ىأراملفامهند: عم ناو ةعّدملا نعىوني نا. دعو امهنعملاعت هللا ذر
 لاقسدسم لا نيدبع_سشي د> نم جملا ىفمهلك ىلا دااوناح كلا رخأودحأ لو ةياسوهيلعىلاعت هنا ىلصهلنا لور ةنسعدال

 سو هيلعىلاعتهللا لص هئلالوسر دكر كادت زامل لا رمل وأكعت ١انع ىمينامثءناكونافىد نامثعو ىلععم |

 ناك ىوقش نب هلبا دمع بَ :ل> نم مج رخأو اه + امم. لهأك لذ ىلءىأراماف كعدأن ا عي بألا الرا تمم ىو

 اناا اسرع يحلم هاعدقل ىلع لاق ةولك ىلعل نامثءلاوأرم رمان ىلعناكو هع 11 نعى نامشع

 لهأ ةباغوةكم عتفدسر مارح هللا تدب جحمال_لاوةالصلاهيلعهناف فول اهج ورهظبالو ىهتنانيفئامخانك انكلو لجر لاقف
 لعأ شاوههج و ويلا »اوشا مرك يلعن ءةيورملاثيداحالا نيب ةفلا عالة نارقلاو هوىوغللا عتمتلا عمو :مةلامداراامت مالسالا

 ىنعملاا ذه نا مدع مب 5



 الو) لج حوبىلا ىسوبالىأ(ىفب تا )فافاووتنا أ دال ما و ع موب يه اا

 هيدنةنسوةخ_فىقو (-سوهيلعىلا]هللاىف_صمردن ةنسب وىلاعت هللا باتاكب ل-عأ ىك-او) هءلعأ نخ وب ىأ ( ىلا جوي
 دنا ىف اك- !االاو ىناريطلاو ىمرادلا هاو زاك (لوي دوع دسمان اكو ءالديرشملاةقا كاسل ا

 لة ندبح]ىأ )م ءدمل |ىقداوتحالا ن مريخ ] لقلاوهرُد 5 نسب اهملمعلا3 طسودل اىأ(ةنسلا قدصقلا)ءادردلا نأ نعودنع

 يمان ةلالضلابى 4 رلادب ءشهاماوةن دسم تناك ووةعلم ءاايدخالال اح قةهعاطلان ,مدر دكيلا:ةفاطلاو عقلا لدن هم

 ىف ابمق :رمخالذا ةلالضلا

 لاقو)ةلاحمالة لاحم عيجن
 ىلاعت هللا ىدر(رعنبأ

 نيد_- .ءءاوراكامهمع
 دادي 0

 ازال ىأ (نا“ 0

 ه-ةدع ثدا 11 ام-ملع

 مال لاو ةالصلاهيلع

 ىلايللا ف ال_هفوالو-5
 فاامننم) مايالاو
 كاع ىأ )ا

 رغك كلابراتىأ( (رفك)

 ناي لا
 ةنمىهوةصخر مدقلا

 ليقو ةقدص ىمساذإو
 وأ ادانعاهفلاخ نك

 ج رخو رقك دعق الحم

 ا اة رتاد نع

 ه5 و5 ع انما

 مال_ىلاو ةالصلاهيلع

 هدلا حنا اذا اور

 ند ة_مولعم ةرئا وعم

 اهكرثوةر ورمل اب يدل

 0 الد وأن ريغ نم

 هاور [ك (بعكن مآ

 (ةناو)ةءاطلا قيرطاومزلاىأ )ل سلا كيلع)هنئسىف قاكس !ذالاو هم .غرتف ىناهفصالا

 ةعاس اهتلب الو م رقة اةعدبلاو مربخا هناك الود ءاثلا 2

 هنعماور نماورك دلو هةعىلا عد هللا ىذر ىلع نعىورامىأ(ه- 2و )فو رعمعضوم مساوهو

 000 كالو رةتودئابأا لع 5 9 لوهدأل ءاذيلاب( ىلا جوبالو ىذب ؛تساىفاالا)

 ة+.:ىقوتارواظملا حمد 1 رو هرمذلاناقادهف الح ىلا ارطضأ لام ىأ(تعطتسا امو هيلعىلاعت

 ءادردلاىأ نءىاربطلا ىرادلاهاورر" قف (لوقهن ع هلل اىذردوء_سهنباناكو) هيدثةنتو

 نيبلا نا عاش متى ةهرطااهمأ ءدسأ لع ىلطوةه>ىلاء_جوتلا دصقلاى :ءملصأ (دصقلا)

 هللا لهنا لوسر رةعب رط ءاولس ف ىأ(ه) لاق )دار ,ااوهاذ هب سغارلا هلانإك طيرعتلاو طارقالا || 2

 اهرب ساما لم_علا قا طااودهال 00 ك الاىأ(دا ممحالان ,هريخ ] لسوهمأ اعىلاعت

 نبا هلاتاكدو ركمومر 0 م هلوةىعموهو

 حريص دل ءدذ.همىقديج ند_ءعداورأمدق امن عىلاهتهللا ىذر(ر ع نبالاوو) مال_سلاددع
 هللا لودر هدر ُط ىأ(ةنلا ف اان ءنا: رع ةءاوأابو>+ و4 :هرومقلا ى أ( ةلاةالص)

 هللا ىل_صول»ذةعلا عد «ةنا ارث ءاكراصىأ (ر ك١ ارهسالّضلارمصقق 5 وهيل عىلاعت هللا لص

 ىلاءتهنباءجر ةةينح ىلأد هعدتبمماةالادرج وهفالاو هلعذزاود ركنأوأ اداذ ءاسوءيلءىلاعت

 لويهش هيل عهنادح اع نمهيلءاهبملا عا هللا :أىلاةمعتلانارقك ىن :ءكرقك ١ ل ةوءاهقعلا صودو

 رذنلا وه كأوهريغو « هء.عرت ق نام صالاهاورأ 56 .ةم:عىلا تدلل يضر (بعك نبأ لاقو) 0

 ةءالد ىفنيثالثو ننناةئسل 5 0 حد ىالا لعءةردع 0 :-سقوفا>صلاىراصنالاىراحتلا

 عييااءطا اردو هللا قيرط ىأ( ل .دسلاب)اوكسعو أ اومزتلا عع لعف مءاانهو هه م(ةيلع) 0

 هيدهول وءيلءىلاعت هللا لص هنلالوسرةقدر طىأ(ةزسلا وز ىلاعت هللا ىلا ابر ةءصلا 2 !لمءلاوهو

 ىلع ثحال لهلعت (هناف) زئاح وهو ىريسف:فاطعلان القل نا صالالا امامها ليدسأ|مدقو

 ءامحالا ن نمدو>وملك اهيلعنئءدار 1انارهالظلا(صضرالا ىلءام) نا الربم_ضلاوةن:لاكسمتلا

 ةبادضلانمهردءقدوج وم: اكنءه.دار لال. 3و ما هلا موهىلاهريصعن هةمالا ذه نمءالقعلا

 لماعلا نانمر ال هانمدئامر هااظااو مهرب باوث :نهرُم هك أمجعاو ”ونورقلارب+هنرةنالمهص و

 (ةزسلاو ليد_لاىلع) قارغئسالل:هةاز نم 0 2 3 4ث ةئامأ هى مأداسفد نعى دس

 لوثعو هفاوملع ل عم ىءاسك ارهناك هذ كم هلهلعج ءثنود 0 لد :قدر طااك لدا و أوبك هم

 هللا ةيشخ نم) هئاكمب هدفي .ءءام ضاقىأ(ه انمنعت ضاع نيب روم هنود به كافل كذ)

 هل- خدتالوادب اهلا هدد ءبملالاىأ(ادبأىلاعتمشاهيذعيف) هررةيش + نم ةخسن ىفوهفوخو(ىلاعت

 ىذشال هلوقك ض#ل ا ىنلاباو> ىف تصالابهيّذ_ءز واضي اهربقىفهذ- ءبالوأمت 2مناكناورانلا

 للا

 مولع

 ىأ(ةنلا ١ وز ىلاعت هللا ليدسىأ (ليدسلا ىلع) ىلا هنو هن احسه دمع ن مىأ(دبعنمض ,رالاىلءامهنا )ةعب رشلاةعدأتمو ىأ

 رك ذلا ناكءاوسهملقر وضع ىنعملاوهذطابىف ىأ(هسقنىقهللار 1 ذ)ةنسلاوباتكلا قي رطىلعاتبات نوكد ىنءملاوهللالوسرةنس

 كضاغت) هتالطب وضول ظغاتنودب ىأىحندلا]وةل ى :ءمالق هناهربر و هظا ىلوأ عد 1# ناك الو هنانج رك ذدرج وأ هناسلب

بف)ءاجحوأ اقع فو خ نمو أ( يش ْن ه4 هئاك رت رثأنمامهعومدتلاسىأ (هانيع
 (ادب ها هللا لبفمزلالاى[بصنلا(ذع

 مواض لان كيسا رخآ ىنالوهايند فالكأ
 5 عئرلاب هر دعي ؟ كدحس : ىقوهالو



 قاعتي نارين ءىأ(هسفنف هللارك ذ)ةيخ سلا هئيلاىأ(ةنسلاو) ةيضرملاةْةي رطلا ىأ( ليلا ىل دبع ن«ضرالا ىلءامو)
 ه«ةغص ىأن بحة فب( هل مناك الا) ءالومتمظ نم ىأ(هللا ةيشخ نم عمتجاو ضنا ىأ(هدلج رعسشقاف) ةعملاوءايرلا هب

 اناركل اهةنورسهذواهقاروأ ىأ( اهقرو سي دقءرحش لك )ةبيرغلاهتلاحوةبيجعلا

 ىل_عهّلال وسر ةقيرطك إس تم ىأ( ةنلاو ليد لا ىلع دبءنمءضرالا ىلءامو) اونو هيف مهيلع
 بهذو هسباقىفءعرض> أ[ ىأ (هسفن ؤهللارك ذإ:لاعثأو هلاوتأ ىف هباقد_صمومل_سو هيل عىلاعت هللا
 رك ذلاو هلمقرك ذلل هتلباقا ظفاري نمر وضل ا درحءاذهنارهاظلاو هثوطظعو كالج ومر ةاذحالا
 اذ_هنا لمتوهبلقىفهراضحاوهروصتلالا ه.ةيعءام ٌضرفالهنالرك_لنراقملاه.دارملار وك آملا
 ىأديد_ثةلابرعثقا (هدلج رعشقاف) هينام قالوا كلارك ذللنراقملاودرحملار وصلا لمتح
 ةيشخلا بغارلا لاوهفوختد-ثنم ىأ( هللا ةيشخ نم) رسوه1ةلا ىف ةدعرلا ىهودرب رعشق هتدخأ
 امنا ىلاعت هلوقىف اهبءاملعلا صخاذإ و هنم ىدخ اعل -ءنءنوكيامرثك أو مياظعت هوس فوخ
 (لث.ك )ةميحعلا هلاحوهته ص ىأ نيتحتفب (هإثءناكالا) ىسهتنا ءاملعا| ءدامع نه هلل د

 اهق_صواقعاو ةرج ةفص(اهترو سزيدق) قرووناصغأ تاذ(ةرجث)ةغصلا ءذ هك ىأ نيتح2غب

 ةريثك اياطخ هلهناىلاةراشاوهو سبايلا قرولاالا كل ذك نوكمالهنالىت ”الا تاحلل ة عطونا ذهب
 ىهامشبفهلصأواه_سيواهقار وأ مدقن ملا اهذهىلعةمئاهةمادىهفىأ(كلذكىهف) ةمنق
 هك رفهتح س ومالا ىفو طةسىأ(اهقرواهتعتاحمش) ةثنوثم رلاو(ةديدش عر ابتباصأذا) كلذك
 هتح عواطمهرخ آةددش ءءاثو تا>ةغب تاحتفو ى-وتن اتحفاك تاعقسقرولاو تاحتو تدحتاف هرشقو
 همشملاةيسانا هيريعوةراعم_بالاىي رطىلءاهبريعوةرغغم لانه طايدارملا (ءاياطخ هربا طحالا]
 دعبل اديك لدا عمالاررك واهعماموىلوالاالا نملدباذ_هو بنذلا ىهوةئيطخعجءاياطخو

 ةيشخما نمهرار «كقا ىلع بتر تياذامىل.قهناكردةلاباوج فانتا هنأ ليقو لثملا ضارتءابهقا ملا
 ةرج_كاانع) طقس ىنعم عراضمتاحتت هإصأ (تاختاك)ءاراطخ هع طحالا ليةفى نلاهاعارم عم
 ل-لعتوهو دصقلا نملاعتفاوهومدقت اك طب رغتريغن ءاطسونوالادّتعاىأ (اداصتقانافاهقرو

 وهو ةيشلاو عودخملا عممرك ذتوأ هللارك ذدرجعةريثك ل |ب ونذلا ةرغ_غم نم _.ةامهنمضتالا
 عابتالاكلذنالو ليدسلا ةبسانمل قنربء(ةمتوهللا لدس ىف) هسفنىفام. ظءناكناوارهاط يلق
 ىف) هتئاطوهدهحل ذب وهدايز ىأ(دابتجا نمري+خ) فو رظملاب فرظلاةطاحا هملعد طصحمءادتقالاو

 هريست ماقتو ملفوهيلعيلاعت هللا ىل_صلوسرلاة:.لةقلاخمةعدب ىأ (ةنسو هللا ل سف الخ
 ناكناك!عنوكينا) هلديك انوه بقال ممتئاذهو لمألاوربدتل ا انهرظنلابدارملا(اورظناو))
 اوغلابتل وأ اهيف مغلاعاوسةريثكو أت ناك هل يلق علاسعأ عيجيفاو ريدت ىأ(اداهتجاوأ اداصتقا
 مدقت اك امهندب ل_صغللهداعاو هلديك أئوأ لبق ملدباسبام عموهواهاك ك-!اعأ(نوكسنا)
 جاهنملاومهتقيرط ىلع ىأ(ءايدنالا جاه مىلع) ةرو.سكمة-يطرشالة برد صملاىهةزمهلا عتب ناوأ]

 انيدنجاهتمدارملاوءايدنالابريعو متعب مشو مهتقي رطى أ( مهتتسو) عضاولا تي رطلا ىنءعجبتماو
 هدّدقامهاد_مفدنلا لاف[ك هل فل اخمريغ مهج اهنم ىلع راح جانا ىلا ّةر اشأ م -و هياع ىلاعت هللا ىلص
 اميف مهعابتابنورومأمانالال صالخالاو ةحىلادلالاعالاو ةقحلا دئاةعلاود.>وةلار اب” ءابدمرسو

 (زيزعلادءنبر علابع ضءب باكو ) كل ذك« فن وهي اعمللا ىلصناك ن اومهونك صن هيةدربل
 ةفيلخلا بناجن «ىلو ملا ريمالاو هو لماعع_ج ملا ديدشتو نيعلا مضب لاس عو«:-ىلاعت هللا ى در

 ىأ(كلذك ىهث)اهجاورو
 تاقوأ ّق ىه أآملدسو

 ذا) كلذك اهنوك

 ىأ(ةديدش «راهتباصأ
 (تاح:ة)ابعن ١ وح نم

 ةيناثاا ةيقوقلادب دمي

 (اهةروا,تع) رثانتفىأ

 دعبلا ديك انوأالدررك
 ضارتعاب امّمدب ةفاسملا
 هيد طحالا) للملا

 5١ هب ومغه-هعىكث و

 تاف) طةاسىأ(اهقرو

 ق.رطىفىأ(لدسفف)

 ليس فالخىف)ةقاطلا

 امهتفلاخىأ (ةنسو
 ئأ(ةعدب ةقفاومو)
 ةلالضةعدبالةنسح ول و

 اضيأ انه ىحندلا هلاقإك
 مو ريسغت فطعاذهو
 خسنلا صعب ؤدجو
 اولمانو ىأ (اورظناو)

 نوكينا] ع دماصرح
 اداهتجا) ناك( نا ماع
 ةغلابم ىأ(اداصتتاوأ

 ىف اطسونوأدل ا ىف
 ماينالا جاهتمىلع) دجو:ن ا ىنءملاو طرشلا ضارة عابامهتسبةقالادعبل هديك انوأ لوالانوكي نا نءلدب(نوكينا)د_هحنا

 هباونئأ(زي زعلادبعزب رعلاع



 (متحأت :لهز هيأ و هقارم هأ (هصوتاةرثكو) هذأسؤ نمله لعام ىأ(هدابلا كا ورمل) هنوك لا لاىا(رغملا)

 مهبقاعنو مهذخاون لهىن :ءملاوةمهتلا ىأنونلادب دشتودلا ثلاةمدعملا اظلارسكي ةنظااب ةيمحدأا» اءلايةحم .كةخدش قونونلاب

 كم5 :(هياعترحامو) 5 8 :ءىأ (ةنيبلا ىلعمهامحن) مأةخسن ىفو(وأ) ةسأي تاانالم ةقرسلاذخأ ىلءالادلاتامالعل ادرج

 ةهدملاب مهذ-ةخرعهيلا تك -ة)ر 1 |نهىل عندو ]او ىعدملا ىل ع 3 :دملانا نمىأ لاه.ترحاموةحردص ةخسنىفو هدا

 (هقلم وحل ءاال) كاذب ىأ(ىلاعتمتل مهحل هيل ناف)اهودتو عطتو ل-:ةومرغ نك مارياه سةرترام وىأ(ةنسأاهي ءلعدرحامو

 ىقيكحىلا ءتهللانأ ىءلاورهطظأ لوالاوةث اعدةيناثلاة للان وكت نادعب.الو ”ىم4  كلانهامفالخا طب ىأىلاعت
 آل 222222222222222 22222 22222 ههكح كا اعودعخص

 ناصقتلاوهدايزلازوةتالغ هولاو يك ص + ىهو ارماعمالور هذلاهداب لاح ورب_ ت2 ىأ (هداب لا رعىلا) حا صملاولاومالا ىقهلمعل 5

 نا ىورد_ةوهد->ىق
 لدقب ناك لوما ضعد

 ةسايسلاب صوسحللا

 ةقرسلا رثك_:اذهعمو
 ضعبلا كلذ رك لَو

 هللا 2ةكلانهءاملعلا

 ابمعقدتت ةنملاءلعا

 مالك عمسفق ةرثكلا
 لك عَ مامالا كلذ

 ا ّق ة-هيرشلاب

 ملا تلقت ماكحالا

 1 هك 5

 هدعهايمم تركع انا

 لهأ رصعا ىديالا عطق

 صو_هتالالةوداسقلا

 (ءاطعن_ءو)دابعلا َّق

 ءاطع 3 حار نباىأ

 ىأ(هلوةىف) ىفاسارملا

 ىلاعت هلوقري سقت ىف

 مقلتخا ىأ( مع رانثناف)

 مكنمراالا اولوأو نأ
 رومأن مع(
 ىأ 6 درفق) نمدلا

 هلل !ىلا)ه-يفاوعجرا

 هناموهنايحلهثي اذهو كيد وهملك ->ىلاىأ (هللا ل وسر ةنسو هللا بامك ىلا ىألو دنرلاو

 نمامهربغو قيرطل ا عطاقو قراسل اوشو مالالا ثدي صا عجلا ريغ فطع(هصوصا ةرثك و )

 هللادجر ىأ طومسلا هلاقأك ةندشلا3 قاكلاللاو اوراذهو ل طاملاب سا !!لاومأن ود_خايئءذلا

 ىأنونلا لد :«د ثنو ةلاشملا ةمجعملاءاظلارمسكب ( ةنظلاب) ممقاعيو مهسدكل ى أ(مه ذاب له) ىلاعت

 ىللاعت هلو5ىقأك (ةئيبا ا ىلع)م_وقاكي ومسعم سلطت ى ىأ(مهلمحوأ) صو هامان اظاادرحع

 صودال مهذ-خابريمطو بغارلا هلاقأكاهاجاو ةلكت ىأ اهولمح متةارو" لا اول ج نذلا لد

 ترحامو) مد: (ك ىلصالا» انءمرأم .ةءابىلعت ها دعو قأو | نمزيموأع هللا م,ءاعنيعدلل مها مجريمصو

 نود مك 4 هياع ترتب ء.امدوكو ةندبلابتودقلا موزل نمةسعبرشلا هتض ءةاامكأ (ة:تاهيلع

 ني(رع) هلماعملا ىأ (هياا بتكلف)نايحالا ضعب ىف احللز و<كلذناكناوة- صحا ةسايسلا
 تدروىأ (ةنسلا هيل ءترحامو ةند+ ٍءلان) م-ياع5كحأ ىأ(مهذخإ هنعملاعت هللا ىذر ري 0

 هللا مهحاصأ الذ 9 فنعلاوة_سامسأاْن ودة »ب ؛رشأ ا ك-ىأ( حلا مه-ا صر ناف) هياعترقتسا ساو

 لو اهماكح او ةعب رشلل هدايقت اودا وع 1 نماذهو ريما لمعل مهةفاونملذا ممم مةكني ىأ ( ىلاعت

 (هلوق) رهسشت (ىفءاطعن ءو) قراسا مةولوكلاراداخمدي عطقبا صن ةقرسهيلعش ات ن مناك

 اوعجراىأ (هودرف)نيدلار ومأ نه 6 *ىف) سان الاخ أ مدلتخا ىأ( عدرا ناف)ىلاعت عدو كراع 0

 ىلاعت هللا ىل_د هالو سر ةعب رشو هللا ب اسك ىلاىأ) ةالاذام لا 6 ) لوسرلا) ىلا (وهللاىلا هيف

 نمءاهققلا رك ذامىفامس الا ةوهم ةءهقاشازإوهنعىلا عن هلأ ىدرر م هلافاأدب ؤءاذهو(ي- سوهياع

 اذا مهم نأ حسا هناؤدرمغو كلام هد || بهذا مرار قابله هاا ل 5هناورش :ىد>هنرمدو م11 سدح

 وهءاطعو رخآ ئش هنعىلاعت هنيا ىدررع هلاواموءاهعقلا هإ- < 0 هحدصت ةةاو ةمهتلاتد وق

 مامالا ( ذا 011 ل ا عنا اارأ كن هناكرمسةملا حابر ىلأن ب | اطء

 قثيدحقشش :لىأ( سوك السلق راحل للة طاسو ةعالا مامار وهشما

 فالاخاذاو ىهذمو و5 ثيدكلاعصاذالوقي تاكو ارب لكل او ددحلا عاما ايد ”االا )4- عد رمش

 (رعلاتو) مهنعىلاعتمللاى درةيعت ةأثااا | هعمت : اذكهو ط' الا ضرعهباوب رضافث.د لا ىلوق

 ةل#اوهفاوطى(دوسالا رح ىلارظن )دق(و)ن افلا هسه ئاور يشتت لال هللا ذر باطلا نبا

 م 00 رح كل 0 ه]لهيدها لاح كلذ وق نآةنذ و طرت غموأ د ةريدستب 5 ةلاح

 | أ
 ناب ا أ هج رخأودجأه :ءىورو الامن عىورد_متحغلا مامالا وهو( ىلاعت هلل هجر ىعذ دا اال ةو) مالسااوةالدلاهياع

 هثامو نيسج ةنسدلوو ضءب لوةلك ىلا لاموهريغهنالا بوبر يلاوراكولا زدحلاكو ا را ارك ةوةعبرالا

 اهؤادتنا ىأ(اهعابت االا وهيل عىلاعت هللا ىلصهللالوسر ةخس ىف سدل )نم ةئامو عب املك موىلاعت هللا هجرة قيد >وبأ تام مون

 رعلاقو) ىهذموهف ثيدحلا حداذا هنع دنا ىنءملاف بي رقاذهو ةندحتو ءاهللا لور ىف 5 لنئدةلىلاعتلاقالعو اماع

 ىأ(رمذتالو عفنتال) رج+ةخسن ىفاكهّلاو( كلنا )ةيلاغ ةضرْفعم ل ج(دو الارجح ىلارظنو) نا كلا اوراميث(هنعهللاىذر



 كل غب « موه ءاعىلاعت هيأ ىل- م هللا وسرت د ًارىفاالولو) ةما ةلاموب هملثس | نادهش هنأ ن نمهروام ؤاًسالوهوك:اذدحق

 دسمالاك- !الوطنالةاح: !ادنع ف ذحلا بجاوالولربخو همس ةعد امها لايك ىلع هن ءىلاعت هللا ىذر<“ «:ملدياذه ء( هلة كةلبقام

 كلوقكى اطمنوك ىلع لداموهوف ذا بجاو مسقةثالث ماسقأ ىلا مسقنمالولربخ نافل غمتل ملا نكل ب ١ وحلا عمرب لا د#م

 ىكر هشئاعل مال !اوةالصلا هيلع هلوقكىن *ءملا مه :|1 ىفذ>ولذاد مقمنوك ىلءلداموهوتامث الاسحاو 5م فوورعلإ هدم زالو

 الول ىنعلا ناكل دهموشر رح قذنزلف ره ازادغازت قفا عبوتسكتلا تقتل ةءاهاصديعو ع دسع دموعك

 فذخنا دنع يس ١ هيقرغك||رمهدو علم ,هاوحأ ةلجنموةعكلاتضقنل مهاو>أ نملاح لكى لع كموق
 هيمأَنم عي تنكل ممر ه8 ىرز,ءاملعلاب رعشلاالولو ىفاشلالوقهنمو هءنايمالا نعت
 رآ  ءأسما ال ةاذك يصل ©ب©ب6©ب©بببيييييييببب بلي يي يبي 7

 3 و م تدءأارىا الولو) ها .دنسومدنعءاعدإاةب :احالامدس هل ع> هللا ناك ناوتازلاب ُُ :وررمض ىلعرذ## الىأ
 ار داهاخأ 6ع

 نيك ابلاةرثك الولو || 1 2 لزن هنآل هل جم ةقاضغا و4 ء| اوطفىأ (ك كدلمةام ثا 2 بوه لع ىلإ اع هلبا ىلص هللأ لوسر
 71ج م ||| سساناف عفش ورذن لب هللاقا ذه هاوةعم_تاماقر خانت ناك ضلع هلا يضر ايلعَنا , ىل 0 ىورورك ذامدعب رجع (هلبقمث) وراك مدآى .اناطخ هتدو ف نيالاكض بأن اكو ه-:ءان

 باعه م ب ىلع ةنايقلا ءون قام تودودالار >4 |هم_ةلأو قرى كلذ ستكرذلا اعف مدآ ىب .ىلعقاث_#ملاذ _خأ

 هلي ذكلذ نا ىو هروذهعلا هد[ ؛انوودء>و» !ايهملعسا ناهدهت نال هلو
 نقم مل_سو ك.أ اء ىلاعت هللا ىلد

 برتا سانلاهعمساو اذه هلاقملاوهنكل و كلذباملاعزاكه :ءىلاعت هسا ىذر رعنااولاةدقومرقاف
 اروبا نادرود-ةو4- ءاعاساةاهعفناو دله معل ١ واولض:نا ىثفنر اجحالاةدابعو ةيلهاجل اب مهدهع

 0 ركد ىرمدلا نود ىنميلاديلا لبق كلبة ءل ضرالا ىف هعضو ىأ هضرأ ىف هللا نب دوسالا

 هيكو هللا ث دمك فد رم دلل هؤاص طالاو ةراعتساو هةءامءافعلادب لل بقتك ىضرلاو ماعنالا ضقت هإيمعت

 نمثدد4 ىو ديدحلا ذم سدطانغملةصاخك هتاف ةصاخهلدوسالارجحلا ناراتنمىعدر
 نكامالاوءاماوالا روق ىل.+ ناد نهماو ءلا ضءب ل عقب امك ل قي عربا ربا لب هرقل , هركن هناماكحالا

 دارأ اءاو هيابحّساهدرب] نسح تملا نم ىل.ةناكم لك هذ ىلاعت هللا ذر ىفاشلالوةوةكرابألا
 ةروهو ة- هومضمةلهمءارب لو وجال به( فرو) نيد اوصالا ضعي: نس كال

 باقلاب ةزمهءرخ آو تاغللا نمهيقامهيفف ل ية نزوي هنا قوز رم نبا لاقوة حو ةقمءاي وةروسكم
 (رغ نيد دبع )منا ةجاحال كت ا جسنو ايفو اورهيدعاسناق م يضع هعيش وياكم ا

 ىأ اهكا روهو ( ناك ىف هنقان :ريدب ]حصدت رازبأ ايات نيدجأهنغماور روهشملا ىنادعلا
 اللا 25) وه ْئثىالكالذ لف نع( لمس )لوالا اهعضوا تداعىت> هلوحاهفيطي و هأ اههحوتغلب

 هلقانربدب ىأ ( هلعفي مل و هيلع ىلا_عتهللا ىلص هللا وسر تيار ىفاالا) هتمكحو هت عفامهجو( ىردأ

 هللا لص هلاعفا عاد“ ةالا بحد سن هناه5 .ةولسو 4. .اعىلاعن هللا بص هءادتقا («“ اعفذ) زاك لاا ذهىف

 ةمملا :الهيرشملاة لما ى 2 ىقافتاهنا لمه عرعأهنعردصاذا ليقهناالا انت واكرعت مل وهيل عىلاع#

 انا عاطل لودي أ الهناالا بحب الهناىلا نورث : الاسهذفالمأ لعذس>:ب لهدبعتلا
 سدا لم ءةلااز_ه ٠ نمومهخياش مرات 1عابت اىفةيخوصلا ضعب هلعفيإك هلم ءىف هءادتقالا هركفءريغ

 ءارلا اوءاحلا رسكب وهو وبا سيب ةيفوصلا خيش(ىريسل ا نامثعو:ألاةوهفر ءافدوحنوةقرخا

 (ثاغث

 ىو رالولربد_هئلا و

 ةالصلاهيلعىالا لست
 الةبحصةسءمالسلاو
 ثيش نامسوكنلبق

 تنشناو هنأ

 وخأ او كلوقك هن ةز>

 ن-ةتلغلورصيدي ز

 قلطمللا نوكلا عار

 ىارن-هوفذدسح

 تد'أ د_ةملانوكلا

 ءدرةخفىفو(قورو)
 هاملا نوكسوءارلار كي

 لوهخلا ءانب ىلعهزههف

 ئأربول_ةمأ- رند
 هللا ىدرر ع نيهللادمء)
 هاو راك(ام-معىلاعت
 دن_برازيلاود_جأ

(هنعلكف)هلوأ عضومىلا داعىت> هلوحاهقيطي ىأ(ن 6 قهنت اء وادب ) عيت
 اهدسا نعىأ

 قوةرعىأ (هلعف لو هيلعىلاعت هللاىلص هللا لوسر تءأر ىفاالأ) <: هكحوههجوىأ(ىردأاللاقن)ثىالهتداراناو لعك

 هيداعلا ومالا هنوعمشي اوناك ةباح صلاربأك أن اىلا ريش, اذهو هلع ىف لو هيل عىل اعت هنا لص هيءادت 0

 هثثملاق ىهذلا هرك ذاهبة يفوصلا خ.شوهوا مكس ناكروبا ذي ة ة#ءانثفةرودكم ةلمهع(ىريحلانامثعو لاقوزاضيأ
 هسيلعا:كاوهيلالوقلا|اذهةبسن نمهتلاسر ؤىرعشقل امساةلاوبأ هلاوام ىلع شد ردو فيتو هوريغصتلا,ىدينملاةخ- 31و

 روبات دروم ىزارلاذاعمنب ىى<وىامركلا هاش بح دق ناكوروباسنب مما ىرمحا ىلو يعمسأنيديعس نامثعوبأ موعا اهكرقب

 نيةئامو نيعنو نا ةنستامهلذب رقعح وبأهج وزوهدنعماةأوداد# رغعج ىنأ ىلع ىفام 8 لاءاشعم



 الوم عسب هلال( 'ةوك_كان و مص طنزادا ةةعاو ىأ(العذوال الوقدسعت ىلع احوا ربه ؟هنسلال هك :ىأمب اادءدشأ .(ةندلارعأن 9

 قاعن) هارخأ انندرومأو هلوق ءهل-عذ قد اطرد عم نان( ه سقت ىلع ىوفل ا رعأ ا لالي سرا +او ىوفان ءقطاي

 نءتحرا#ار والابىأ (ةعدبلاب

 ةداهشد هةقوصت اا ةءاجالةيف ةوصلا

 هديطانلا لاوحالا ىأ
 لامعالا ىأ (لاعفالاو)
 ن-هلك الاو)هر هاظلا

 بيطلا ىأ(لالسلا

 ةمسشلان عحجر اما

 ىقةينلا صال->او ١

 ىأ (لاعالا عدرح

 ا اهصيات

 دقذا ةعمسلاوءاررلا
 اهم تاداعل اري صن

 ذو+ املك ااوتادامع

 هلاعثا مراكم نسم

 هللا ىلص هلاوذأ نداحمو

 ىلعو مل سوهياعىلاعت

 دقو ةحسنىفدزودهلآ

 ملظع قلخ لذاك

 ىذر ةثئاعزعىودو)
 تلاقاهنا امعىلاعت هللا
 َى (نآ رقلاهةلخ ناك

 ىسجتني وهرماواب رعأب
 ريسقت قءاج و)هرحاو رب
 لمعلا وىلاعت هلوق

 لمعلا ىا( هناهعثرب حاصلا

 هللا عد هرب ىذلا اصلا

 ماك لاع- رب و د[ قا

 8 هللاىلا تيطلا

 ىأ (هيءادتقالاو -ه)

 هللأ كح هللا لو_سرم

 ١ ىاك سو هياعىلاعت

 َ :<ىف ى 1

 ى (هللاالا هلاال) هآوقب بيطلا ماكلارسف دقو هلاوحأو هلاعذأ وهلاوقأ

 رشاعم ىأ 6! (انيهذ_هلوص | لا عل .لاقو )هالو ىذرملا ليد ١ نعءةلث للاوةئد | قب رط

 قالخالا ف( ملسوهيلعىلا«نهللا ىلص ىتلايءاددق الاةمد رأ)ةفاضالا م

 يك 0 ١ ناك اول

 خيا لاوداهزلار | وهو نيستلامو نحسن نا ةةنسس قوت ليغمد انيديع_سنامثعوأو هو

 0 ذو ىهذلاوالوك 5 نيا هلاف[ك ىروباسمم !| صفح ىلأس حا صوهوةي ةوصلا

 درومثىزارلاذ اعمزيىد وقامر 1 || هاش بحاص هنالاقو ىلاعت هني هجر نتطما رك ذا لكن ده

 انك ان نكد وم ذب اهح وزوهيلعج رختةدادلا صقح ىلأ ىلع ىفامر ككل ع دع

 1 00000 1 انهم 5 نامل

 ةروسكمةم>عملاذوةنك اسءاناهدعبةحو ةفمن وزو ةمومضم لمه «ءاح ىذينحلا هنا لق 29 همست

 |0000 ١ هوياص سالصألال صا قاملفلا وخوفزملا ساشلا فأل صا فاذك ة.سءابو أ

 نيثامهملادوءاحتار ءدمىد.#ااهضعقوةلمهملادو َه 4 ا ع ل سب

 1[ قدي اجرقأو لقعمر ,مترطد هللارهتءاحاذاوالوأ» تيد ان يع ل !او

 ىلاعت هللا ىذر همالاك نمو خس لاوس رطرهنمفرعأ هرصع قنك.م 6 دهزلا ىف قدحعي 1 ا لع نإكإ

 هللا ىلص هللا لوسر ع«ةبعتا اوةمقار ااوةمم ملا ماودو بدالا نس لل_ج وزع هللا عمد حصل |ه-ذء

 عمةبحدلاوةمدخلاو مارت_>الاب هللاءام ماوأ عمةبصعلاوهل_ءفر هاظود“ دس عام انمل- سو كه ءاعىلاعت

 مهةجرلاو ءاعدلاب ما وعلا عمده ىهعلا ورمددلا م ا ودب ناوخالا عمة بهعلاو قاحلا نس لد هال

 هللال وسر هللا لمح ىاةع فخلمومءارو ملا ديدش روةزمحا حبفي وهو (هس 2: ىلع 4. لاك 9

 زيمعوأ ةيكر ظاا ىلع يب وصتموهك د جا هك سرع رطو سو ه.اعىلاعت هللا ىلص

 ماو: ةزمحا تشي هنأ ليتوا متفلاخم مدع نعقرأ عوقهو دوك احوهم اتاري طع الوطن نعل

 باودلالوقلاىأ (ةمك- 4 ل دع وهوهياعاهاش .واهارسأ ىأ هل ههملاءارلادب داشلو ةووا

 هيفو 01 7 ل071 (ىوذارل[ودو) ةمكسو وف حلا ناو ءأو الك لك و هرخ "الاواز :دلا ىنهل عفان |١

 هلدشإ زامم ىلا لاهاي ىل(ةعدسبلابتطنإهيرتشتوةرامالا سفن 0 و#امىوهلاو ةراع+ ميننأ

 00 نبهّللا دم عنب ىسع نب سنو نبل هسو هو( ىرتستلا له-لاةو)ةلالضا | نمناطيشلا
 فوصلا ىأ (انبهذملوصأ) رومى هور سا 1 هند ؛ ىلعم ااكلاوهمجرثت مد: داهزلا ةيقوصلا ا

 ىق)هعابت او( مل_بوهيلعهللا ىلصو ةلانع ل ةالا)اه مانع اوأوأ( 7 اهياعرودتىتااهدعاوةىأ

 ناو ملوصالاهذهو (لامعالا ىنةينلا صالخا) ثلا هلا(و ولالا لك أ )ىلاثاا(و لاءفالاوق ال الا ١

 دروىأ (ءاحو) رهاظوهوهانعع ث د4 |ىفدرودتواض: اك « مشل لوصأ مف ريع اسوا

 حلاصلا لمعلاو) بيطلا ماكل دعصي سيلا ىلاعت ( هلوةري-سغت ىف)ةر و'ًاملاريسافتلا قف السلا ن
 اكاص نوك 0 ا يي لا ءاح لءافةرمحلا مام ب (هنا ا

 حاصلا لمعلا هناريمْضوال_عوالوةهيءادئةالا نيعأم.تةفاو هوة او باتكملا قناواذاالا الوب

 لوبقلا ىدععفرلاو لالا“ لاودي>ونلاو دام ع سالو 20 ا

 | لصف .هيلعمالاكلاوةنسلاتةفاواذا لبق" اغا ىهوابنمبي اقر فا 0001 40 1

 ل هيلعو بيطلاماكلا ىلا ع- جاره عقرب هلوقىءافاوكلذري-غونآر ةوءأ ار قول لو عمت نم رك 0

 الوقهللا ل.ةءالث دا دح لا 1 يرسل يرام و طرا ودد هلو :اءهنيادر حلاصريغ لل عوان لاق اقنذس رمسعملا

 ةياصايالا ةينالو ةيدبالا العالو لمعنالا



 ئراخبلا ن ءىورفاب رلادهازلا ىفابدشلا لاله نب لمنح نيد نيد جس هذ لا ماماود (ىلاعت هللا هجر لبنح نيدجأ نع ىحو))
 يس اولخدو] مهمات نعىا أ(اودرحت عاج عماموب تنك ل اق ) لشحن دج ناهخن ىفو عجوءانبا هنعو هريغو

 ىأ(ث ,دحلات اهعتسات) ع ما ىت اطاو واولان ,اىلعءاملا ط_واوليندناذعدموعابت ”نءاودر<# مهنا ىنءااوةمإ احل <انإ رهاظلاو

 ىلا ةغيصب (ماملا لدار رخ < ممبو مويلاوهللا نمي ناكنم)اذيأىذمرتلا لثمءاورىذلا ثددحلا قالطا

 ىهلادي راو قذ !اب لق ءقو

 (درشعالا) علب هم

 ةزمهنوكسو مم رم

 زازابالا ىاز عتقو ل دقو

 كك سس سوس سو جمس سسوس سس سس مسوس سمس ساس »سا

 ىلاعت هّباه جر( ل !.:-نيدجأ) مامالا(ن 0 !لقنىألو وهج 9 ديلا( حو )ريسقتلا ستك ىف

 ليلَع هنباىتارام ف ىلاعُت هللاهجر ىةصملاه لا ناكل < ني ده ن م دجأ هناوهدج رس لبتحو

 نيسءبراو ىدحا ةنسلو جالا عم رار ”ءعىلا ءاهمك نم ”دواوبىرتالىدادغبلا مئزو رااح

 : - 5 ظ مم ١تذك لاق] فد اا: !انتدرك ء|بقانم هلودياعل اد هاَرلا سهذملاب> اص: لاءاماهو ثا 4|
 2 ول 25 ل و نيم 5

 0 30 نأ | هيتلم ىأ(ثيداح كابن .ءانلابتغإلا ءاملا اولخدوإاناب رعمهبايثنم(اودرحتة عاج
 (نبا 9 ا 'اذ مسمع وراس“ "نكن كاع هوءالوؤه ىةاونالتا هو ىشقنن :رمكلذ تءاط ب :ءملا ل !هقودنك ال نيلاف

 )هل لاكن مانا فىأ راد لقاح امون ىأ(رخ "الا مو !او) هللا فرتعت وقدصيىأ(هللابن زا ناك نم وهو ىدسرتلا

 مول نع هيك ؛اعلاىأ سو هي ءاع ىلا عت هللا لص لو برلا هنءاحام عي هم نأيا الإ - نعورامعا مه ناالاو ةمايق هلأ مون وهو

 ىللوةي) اك اه) مهدرخت | لسغنأم هم 4+ ؟ناكم لك هدار ما( ما الخ دالف ( ءاع- اخ ا نءوهف ع-< ممن نعش ةرطلاب وكف

 لك ىأ (رشادجأاب [ ف يشف لد 211 ا :زمهو ممل ارسكور زا (رزهالا) صوصخم لح ىلع ف رعلا ىف باغ مشن

 رمشباةخسن فو ريخ ريسف:فطعو هواهم ىرعت أو ىلا و علخا ل ىأأنا (در القس الا ءراا فصن هي رت اموهور ازالا

 رقع (دقهللاناف)دجأاب (ىلالثا)مهدر < موىل# :ىتلاةلمالا كلت ”ىفىأ( هلوللاكإ م انملاىف(تيأرف :)ثيدحلا تامعتسال

 2 كلاميعتساب كنز || كنع اقعىأ(كلر_فغدتهّللاناف) كرسساعهللان مارسثدمىأ( رشد ادجأ اي)ىل لوش اصخشفا

 9 د ااا 55 هللا ىلدلوسرلا كثاد“ ةايستىا(ةنلا لامع ]كتمرَؤَس صاملومسقي كك - اعمناو

 لان اك تاقبتلب َح !ة]بهذمسحاصاد,تعْكنو 2 ١ك ,ىدمت وكب متو: (اماما كإعج وز هثيدحلمعلاو و

 ةالصلا هيلع (لب ربج مع ريانا ىأ( لي رع_جلاق):د_دعهذيعت هيديرباماهقتسا(تنا كدا

 السلاو

يغت كك (هتنسلا دسو) هىةمالامأام كرتب ىأ (هرمأهفلاخعو لصقل #
 رس | رعد رخال ءوح ونءهجوراهرب

 اذكو(همأةفلامو) هلال صلوسرلا قير ط ىهو ممةمسملا ىو رطاانءلودعىأ( لاس سارا واتيولو
 دامقن الاذع هرينومتانم ةن-ح اريغىلا ت تف ةمدناةعدملاح ةلطا اذاونيدلا فءثدح رأى أ( ةعدب وز هتعيرش مشو

 (هتنسلب ل ا 9 : : آرتانآقواهضعد مزقت ءريثك ثيداحأ ىفاهلعافلدب ءولادرو ىأ(اهيلع دعو ثم انهدارملاىهو

 2 ىداعملاةيعادهيث هللا !* ناوهو قمث راس وال اودع يري قاعتم( نالت عل |

 ,ةنتفمويص7ناورم[ن عنوفلانيذلارذح ءلخىلاسعتهئالات)ةرخ الاف ملالا(باذءلاو)ايندلا |
 | ىنللهرمأريمضوهسفنب دعتموهونعبمادعاذلفنوضر ع رويدا ماع ![باذع وأ

 6 ءاعىلاعت هللا هجر -- :صملا ى :ىذلاو هو هن ”الا ىفركذلابدو صل هنال إو هسيل علا عتهلالصأ 0

 دا *-الا ف ىأ( ةعدب مهي ومن دلأعب :ءغاال بئاصلا نمايت دلا ءامةعت ةلاو قيقا رع الا هنالهلب هنارخ آ4- - .ه_.ةءانههمالك 1 1

 1 2 قذف نوكيفهم_صاختو هيداعب ىأ(لوسرلا ققاشي نموىلاعتهللالاقو ءلةرخ ”الاؤيتالارلالل 1 0

 دام ةءالاعا_صتال ١ ٠
 | هيلعىلا_ءثدهن | ىلصهناز ردع :ه.:أعم تدب 3 ة4|هل طن ٌأ دحلاهل' هاهد »لن "ره رخآى ةىقوه 1
 نيعلا حافي( دعو" وز آد هلل 0 2ىف ص14 ى (ى نيس ل 5 0:

 1911 الاس للاهل للنار سهلا حسا قلت:

 ةعاطال ىيفولا مدعو هو هريصخ الرش ؛ىأ(نالذلان) ةلدابملاوةقلاا نمرك ذامىأ(هيلعىلاعتهللان ) دوعومىأةددشلا ا

 وأ هنعنيضر «مىأ(هرمأن عنوفلاخي نيذلارذ حما ىلاعت هلا لاق) ىوةعلا ىفةيوقعلابو ىأ(ب اذعلاو)ايندلا ىف هيفةيصعم لا ىاخو

 ىقس هلا قرون مىأ( ميلأ ب اذعمودصي وألا ”دلا ىف ة- ءآبوكل مودا, ناةهاركىأ(ةنفمومدصتنأ) همكح ىض+ةمنءنيعناه

 نافارا نجلا لوز ادراك رتل بشد ايو ارا الاو ١

0 
 وأ ىبماهرييغ:بىأ
 1 ىعماهريسفتب |

 هني رطو هدارع لفالخ



 ةءدبولالض نمءالونالايلاو له ىأ (ىلوتام هلون) ل عدامةءاوألءداقةعا نم هياعمه امري غىأ(نيذ هلا ليسسريغ عتب وز
 دج لأب ىكمام هالك ناؤةرذثتلا ظفاب دعو أ ةخ ؛ىفو ةيتوفل ادد ثدب ( بات عنب نجرلادبعو رفعج ىلأ هللا دم عد نأ 0 ةناومرخ# ذومدن الاومحلاغج رع ىأ (اريصم) منهج ىأ(تءاسوإا مبهق رضوا يف هلخدن ىأ (م 556
 متاح مساقلا ونأ)انثدح ىأ (انث)امهزلك ىأ (الاذ) عابطلاىفةرهاظلا هيلب اهلا ىلعلداهنالعامسلاق و وهل ة(امييلع قءارقب)
 رو 00 قو( نيس ا)انثدحىأ(انث)ةدح ماك وفاقتلاب( ىساقلا ندفا ونأ) ان دح ىأ (اند# نبأ

 رك ذم لوصألا سك ىفنيب اك عاسجالا ةرج> ىل_ عب "الاهذ بل دّم_اولسو هنا لاش تلازم ||( كلامإانةدخ ىأ هد ناديد ثديعواذهواريصهتءاسوم:هج ل دنويىلاعت هلوق ىنءياهأ ارقاىأ(هن'الا) ع دلل (انأ كلا انيدح ةلالضا | نءءالوتاملاياو مهم ىأ(ىل ونام هلون) لمعلا وداةثعالا ىقمهتق» رطرب 58 طا ىأ (انن) مدادشلا يع ىأ (ني فلا ليدشربغ عشو) سوه عملا لصءاوربءاده نا هللا عتهلاذيادهو لبو أ (ديعسبا) نوت
 وم ( رفعج ىنأ نب هللاد بعد م ورأ انة دح) لاةئورك ذاملادهاشادنمكالاممامالاو ملمدأو زافنح

 لوقنمةلمهمنيس (غابدلار ورسسمنبنسحلا ويأاذث دح) اقام رقمدق:( ىب.داقلانسحلاو نأ انث ب هللا ىذر ةرب راف ىأ لافاض, ا مدقت (د-# نب متاح معاقل وأاثت د_حالات)اضرعىمس وهثياو 00 ناد يل 0 ندنار ادع قءارسقب) اًضيأمدق# بائعي هللاد معو 1 كد داو عك هاو داع وكادت :-
 هلع ا ديعسنبإ) مال_ىلادمع(نوذحسا: هد )لات نيعمسلا زان 1 تنبض را هنم ىدحا ةئ_تىفوترفعجانأ ىنكيوةعيب راو موهو نوح سك يملت 7 (ناهياسىنأنبدجأ انثدح) تاس و هنعذوادكأو لاقةئامالثو نيد هو عسن ةنس ناضمر ى صنم ىف فوترو رمسم نبذ #ت نب لعوهو لوعفالا مسا نم ااا عا
 نبءالسعلا نع)رو «-هثللا مامالا (كلامانث د->)لاقهةجرتتمدقت ( مساقل نبا انئدح) لاقل صم 00 تامر را
 نر 2, ( لسودياع ىلاعتمتلا لصدتم أ ةغص ىف ثددحلارك ذو)اويفةليلقةغل رسكلاوءابلا ةثلثم : ادمن ودنو (ةريبسقملا ىلا مخل_سوهيلعىلاعت هللاىلص ىبنلا ناةريرهىلأ نعهيبأ ن ع)اضيأ مدقت( نجرلا دبع 0 ا
 ةمجعملا ذب لو عجلل ىنمنداذي وردقم .ةباوجفماللا( ىذوح نءلاجر نداذ-.لث) روك دما الس هيلعفلاو ثيد-حلايفىأ (هيفو)ءوضولاراث [نمنيلج#ءا - عل 2نودرت و ع لدتا كذا

 (لاضااريعبلاداذيإك)ىلاعتهتلا هجر فذصالااهراةخاىتلاةياورلا تحج رو قاغشالاو ردح ىقع.يقبلا ةرمقههيدارملا ىعمىل_ءىذو> نءهسس درطبالعث ع دحأ ل ءفيالىأ ةيهانوأ ةيفانالو ندا ذي الفم هد موت 000 انو تسمو ااوةرطلا مانع توذلاوءددشمدبكو رول ١ كل ع يل
 الكاهنيب نمدرط ف ىتسمل ىوخأ ىلإ ىفلل-دياقأوهس>اص نمل-_اذاريعملادرط: امكىأ (ثيدح ارك ذو)ةنيدملا
 مل-هو م-4ةجروم_ملعهتةفشا مهدر ىلع مل-هوهيلعهللا لضم مرت ناني ادعت كوكا 1 ثيح مهاضفو مهتعن ىأ ىةداعلا ىلع ديك أتاه ررك (لهالأ ل_هالأ لهالأ) اودر-طاذا (م-هيداناف) اب 0 (هتمأ ةفصىف) لوظبىأ
 ةدكرتوأ ىل_صالا ىفةط_سد ىهوهري-غو رك دان اتقن جو محب هدالوعق هذ طلازيقت او هللا نودرت مالا نهد_>ال ىلابواهسفنب ىدعشي و رضحأو لمةأ ىن_عم ل هفمسا ىهو تف ةدقو مالا مضوءاسملا عتب تسلاه يس كللاق

 هللاهجر ةرحفاراد ماما

 نيءال_ءلا ن ع) ىلاعت

 نارهاظلاو عصفأحتفلاو

 - از( : للملا م 0
 | دو ةلههملادو فلافةمحعملاذوءارلا مضوةمسقلاماللا عاف.( نداذياف)ه:لجىقو 9

 لاحرلا ريعد ةجازءنعىأ (لاضا اريعبلاداذب اك ىذو>نءلاحر) نعني ءندصيلفىأدعبلاودرطلاوهو دوذلا نمةددش هنوف
 هلاوليرت-كادرو هيو عصقألوالاوىما هاو ملها مله هنولو#ب مهناف مكىنب ف الد عمت اود>اولا هي ىوةس 2 7 ا وهواول بةاواولاعت ىأ( له )او رمنت ىآ(ال[لوقاف) م هيدان ل هأو ىلاكتأن مم ماانظخىأ (مهيدانفإ) نالإلءام لو تزهر اق

 ءاهلاو برقا ىأانيلاك فن دارأ هناكهغجى أ هثعش هلال موت نمل هدأ ليلا لاقوأنيلا ملهمهئاوخالئيائاقلا 5 ءادهش
 لابةالابمالا يئادحاواوساالج ولامعتسإلاة ردك لا وأ[ ذحو هيبنتلإ



 اد 0 تر عيبا |١ ناثااثلاوك دعب همكم

 أة>اِش لون ذاق هلوق لود الدب | رك م د ىأ(“ لدوداولدب ومينا نمسا ادك الملا مهو ن وعفا دلاو نو هئاملا لو ةيفىأ(لاقيف)

 ىأ ام > ملل امهتحدأوأ اد هللا م عم زاأربد- 8 ١س صنت ءاواد- هد ىهءاهمضوعأ ملا نوك دوهوتارمثال# ىأ( ة-َتفاقنع قة

 مدا ما ىقءاملعلاىاّدوخا ىو وذلا لاق مهمات عأ ىلع نيدتر ماو اريل مهنا ثودح ىل د وأ ادرطءهللا مهد رطغوأ ادعب هنن مهد عب
 ااا م.ىللل_بوهيلعىلاءتهّللاىلص ىنلا ميداني لي دحتلاو ةرغلاباورمش<نازو جية نوقفانمامهبدارملانااهدح لاو أ ىلع
 نءمال_!اوةالصااهيلعهنمزىفناكن «مهبدارملانا|يناثومهمالسا نمرهظام ىلءاونوكل ىأ كدعداولدب ءالؤه نا لايق مهيلع

 نههنايح ىقهفرعد ناك ااءوضولااميسم_ءاعنك:ملناو مل وهيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا ميداني فدع اودترا مث مالسالا لدأ

1 

 5-5 0 غنونوأك م 0 0 _
 رعالاف رد ا [ءكسلا بادجأو نبذ هؤأان عدل !| لهأدار ,لا ناكنافاوعدن) ني: هؤالالاام سلا هذه ن 0

 و هياكل ناز و ءنوَءدأن اامهدار ا ااهدحأل اوةأىلعهيدار اا ىففادخاىو وتلا لاهو رهاظ

 ناك ن مدار ١!تناىأ !امال_سالا ىلءاونوء)و لدعداولدب مهنال )أهم ةمهامي-:نودانفنيل-هءارغ

 دا اراانا يل ا !او مهفرعز هنالاميسمه نك لن اوم همدان دترا مثل سوما ءىلاعت هللاىل <هتمزىف

 200 1 ءلان( لاقيف)م-4 ب ؛وةعنودانم .:عدبلاب اأو نيذحوم لا ىماعملاورث انكمألا تاضأ

 ٌكةنساو ر رم ا ) كد_ءداوادب 3 منا ؛احصلا نم م-هفرعنهوأةك* الدلو [ىاعت هلال وق

 ةئلدانأ قو اسوس ب ل ءداولد د قمهناةخ_ف قومه« :دهعتملام اوك |

 هللا مهل عج ىأاق 725ع-سآ ةىلاعتل اما 2 ع نكسوءاحاونيسلامضدو هودي 2ك اعل |ةداعاباةحسق

 اوتار دقن ىل !ءوهوىلابلا_وثلا ىق>_كاوهنتفاذاهقحسن ميلداود ىآة تسلا

 لوءقمو هوأ يرد صملا ىلع#ب .ص:قاةدس هللا مومْزلأ ءريدق: مويلعءاعدهنا لمت واذيدثادعباودغرأو

 هو بوطهو ىلالا ؛لعفلر د_ىموهلهل_ةارقعواعد>؟ك انوخ وفود هلما اعقء اعد ناك اذاوهن

 هألب 0516 ف ءوبأور اند 3١ !ناوكالز' جاتالو ناداه ,ةودئاو ءزلا فذ > ىلعه# ”>سأ[ىأءريغاوأ

 وأ هللا هد ءدأ لا || عب 0 لوعت بلاقدعملا نماماوهو و 0 ملا دسك ه5 ىنععمة>-نالعاد

 مس ءاع 0 عل هللا ىل_صهناإ) نا يشلا» هاور شد .دح ىفكلام نبا( سن |ىودو) ب غارلا هلاوأك هقتحت

 هماسؤهمف هس غرض فرعا ىدءعنوكي نهد ىدعتاذاس غر نالاهك رث ريكا أ(ىدسن ءبغرنهلاو

 ئريناذهو هنأ مم : ةيلاصت ان نهموعايشاوععابنا ن م سدا ىأ(ىنم سلك ]4 ءنرثوه حقن رط

 ناخءكاهاور رتل >ق مو ءاع ىلاعت هللا ىلص (لاقو) هلم ىذلا شي دم |ىنعمىوهف هدر وهم

 00 ءايزيع(اذ- ه) ىععامهو ثدحأ ن هىورونيدلاىف ءذبثد_>أىأ(انرأ ىلخدأن 2(

 (در وم: )ل ةنلاوبا* 0 الف لاذعرمأ ىأ (ه- :مسدلام)د هاشملا سو لا ةلزنجهرو وظل هناىلاةراَأ

 ىققوطل الاوو نيدلاد- -عاوق نهلدوط ثيدحن 0 لدرك ةءلابآكرد تاابريعودودرعىأ

 | م ةجامنباوىذمرتلاودوادوأءاور ثيدحا ادهو(هب أنءعفار هلأ نب ,اىودو) نب دلا مدن هنأ

 و يم 6
 راسنلاب ءالو_هعطقبالف
 اوداد» ناز وللا
 هللامهجرب مم ةبوةع

 لعام ىلا عنو هناح بس

 ذل دلو خ.ذلا صود قنا

 دعب فل أ داب رب نداذي

 مش ةانال را ضد# :ماللا

 كلام ٠ نءةاورلارثك أو

 لوالا ىل_ ءأطوم اى

 فر طموى-<(هاورو

 ناتو ءجئاننباو
 ىلعءانب حاضو نباهدرو
 امهااكو لوالاةباورلا

 5 ا | لب ىبملا يمص
 ال:ىأىنءلاىف عصقأ

 الف ثددح هنموكلل اذه

 3 ةرلعك دحأننغلا

 اماولعقتال ىأريسسعد

 َْق اذ كلذ تياغو

 ا

 نداذب 9 اوةنانم

 سن أى و رو) هلىنءمال

 ناه-:ءىلاعت هللا ىذد |

 ءاقثلا ع

 سل سر ل ير 7 77777ب7ججج

 ل 2 اا عت ة>س ىو ه(بغرنهزهرخ آهنعن اخشلاو اوراممل» وط ثيدح ىف ىأ(لاقلسو هيلع ىلاعن هللا ىلص ىلا

 اممال_لاو:الصااهيلعىنلا ىأ(لاقو) ىعادشا» :.عامضان 0 الد“ :ىأ(ى ىمسدلفإ اهلا لامامواهنع ض رعأىأ(ىت 2

 ىىرتأ ىو ةخسنف ؛كلذكو هوان طدأ قلخدأن ا طعس دل الع لعين همل-او(انرمأ ىف ثدحأن ه) نيد هلا

 نههل نك: لاب ث ىأ أ( هنمس لام ثادحا|ةدايزىلاجأ 5 هعالىذلا لءاك- !احضاولارمالا اذ_هىأة> © باور ىفامىلءاذهانرعأ

 كأ(در) ث ,د لا * يكل اكاذوأ ثدح كلذ ىأ 08 سداامةح :ىقوط. .دجسموأ طظوفلم خو ارهاظدضاعةنل !اوراتكلا

 وآه > رخأ اك ( عئارىلأ نباىورو) ةعدب ءلاو ءاودالادروةناوبأ" 5 كاب ماصتءالايف لصأ ثيدحلا اذهولوبةءريغدودر»

 مال -ااونالصااهي 1ع ىنلاىلوم عفاردأىأ(هي هيبأن ع ء)هللادوبعهمساوهحامنباو ىذمرتلاودواد



 مالس || ةداصأ اهم أعدم 0 1 6 رأى ءامكت مع دحأ نيقأأ ١ لاقإ وهيل ا ءىلأ عن هلل 1 لح)ى لا ناة>ىقو (ىن ٠١ نع)

 0 0 ا 3 هعدل- ل رك مهل_جوأ 1 اعا ىناك اذام- هنأ اهملع اويوك نان عم هد نابي .ماقلا كاد د كارت

 (ىرنأ) لبنات لرد وشي داعأإ« ءتيخوأهبتر ر امت)ى ه1 ىأ أ(ىرعأن مرع الا) 2 وأ ةينأي 5 ؛ةرقانمتسا

 ءاندح وامم) ن ل 1

 لا 5 :ءىو هر ن رك ىدعم نبأ

 تحد :ىأ (ىلاعت هللا مرح

 هنال4و م حامرانتجأ

 ناىوفلا ن عقطخام

 نانكلات جو ىجوالاوه

 ىحوة:كاوىل_ح 0

 م اعلاقو) ىخ

 ىف دواد وأ هاو راك

 ىرادلاو هلو_سارع

 رب رجنياوفانرقلاو

 قاتاوردعكلا لاو
 ةنختا ١» ىكتن . ع متاح

 هك امكن ىو)

 2 طرت_عم دبا

 ةلاعلل ناو د

 بوك« جد_-ةوىأ

 فك )دار ودلا نم

 هب كاك اوةاش 1 نأ

 1 5 2م ةةياوأرع

 ىلاعت هللا ىذر ةدثاع
 عمال و مه ريسغوأممع

 هيلاربشي معلا نم

 (اةح موق قك ( هلو5

 ةقاج ئانودللف هد

 (الالض لاقوأ)ةلاهجو

 تكشكلاوةءاوغو ةلالضىأ

 لقوا هانا ىوازلا كم
 فبصنو قك 0

 اعزاوضر هنوأ اولييىأ(اومغربنا 6 لداعقلاو هأ ىهعاوقك ىف :ءمااو لعافقلان ,ءلوش ازييمتلا ىلع هدعبأم

 هدا رااوهسفنل ىلويجلا 2 5 د نيف 0 ءىلا « هللا ىلص ىنلا ن ءزابب ركب

 وهوىلوالامملا 3 06 اددااشث دحف هاو حا ورع ناو حس ءد هللا باعك

 نلمح وهم .اعىلا ءت هنا لص هللا لور مرحام نأو و] هيل 5 ال(الا) سو هيلع م

 مد _عو هن مد عا تاج اهفرتمىأ (هتكورأ ىلعا 2 م ةلاكاهذهىلعءارنو هن نان عمره ى -

 ا هنعتدونوأهءترعأامىرعأ نم) 7 وسوهرطمل ارب رقت ةيلاحّدل- ج(رمالاه-ينأي :)ةكير لاا

 85 « رمدقن دقو (ءانعبم اهللا با 2ك ىقاند_-وا 3 هللا بامكر ميغ ىردأ الد, تدتأام (ىردأاللوةيف

 ترا دهم نا اال 1 ,مادقلاوهوهنع | املا 000 اذه( مادقملاداز) هيلع مالك- ||

 أعم ة دس ماش ا 57 نهمل_بو هيلع هللا لص ىذ |! ىلع دقو نم خاص تانى 0 ما 0 كلل

 ا ١ حا 5500 ةرهشلا حمم ةب(الأ) ةنسنيعبسوى ءدحان ءاوهو هنيناعو

 بانك الا عدي ل اقل| ىلعدرهيق وهمرحا مبا: ة>اس د. 0 20006 هيلعمللا

 اهاورشيدحف لو ءيلع هللا ىلصدتلا لوسر (لاقو) هلا هغأو هلاوةأ ف موصعمدلا ىلاةراشا همك :وهللا

 4 -ضرتعموأ دة ريد هدب ةيلاح < او ءاحلو هجم (ءىحو) الس رعدو دادوبأ ورب رج نياور د: اا نءاوىرادلا

 دول ا ىقواهمةنو.تك اوناك لوالاردصلا ىف مهنال فتك مظع قىأ(كت ؟ ىف )بو ةكمىأ(با ١
 أ نك يكمن لذقو لبقاك ة 5 اعوأ ة صح هثذد | وهن ءىلاعتهللا ىذرر + ىنااو ٌكلاذذا رولا زعل

 قلعتم( موق ىف 531 لاق)وءاقلأ هل نا لل سرق اراك و دوويلا نعم مل ملا ضن همت 7

 ةوامغلا هاو و ردم ل ىلعام مصن و ىوارلا نمكث (الالض لاقوة )لو ءفملاىفةدئازءابلا اوأ نك
 ةنسلامهك رتوةكر ا ربات رك و | ضلالضااومهعلامدعو

 ىأ قك لءافوه(او ءغرتنا) هلوقبهضبايكمهرهظأ نيب مهعم إس هءاعىلاعت هللا لص هللا لوسرو 0

 ىأ (ميينريغ) هماجام(ا)»
 هللا هلْ ا ىذلا مولتكر ريغباتك )ىلا ني رظان( وأ)هتحصد نوملعيالمهوهيقنيدغارهيلانب رظان
 ناك هناا را ثاهدقو نس وهو هلام م ةالاالا م ىج.ةيالثم هو سر ىلع ىلاعت

 ىأ (ب اةك!!كءلعأن :ازتأانا مهقكي مءأزهنآ (ت 8 )ربا دازؤهلسقتاكدوهبلا نعالوةنمارأ

 أ نمةمدة«ةزمهلاو هلبقام ىلع فطءوهوهولعفام ىلءمولو هفئث نمهيفانطرفامىذلا نآرقلا
 ىقهلةناكةن" الالو زن سدس اذ هوهرخ آىلااوفتكي لوول" كلذ اولاةىألاحما نم .ملعمردتملعوأ

 ميينأي ,نا سو هيل عىلاعت هلا لص هلال وسر نم او انيك رششملا ناامنو زن بدس لية ولد هاا
 هياعملاصةنانو 1و ةالصااه_يلع ىمومىدعك مال_تلاوةالصلام_ءاعءا.دنالاتابآن مدن"
 ويح لان هد ازجعملاملظعأى هللا نأ ةااوردعم مهفكي وأ م4ىلاعتهللأم لاق مالم

 امهمماللك نأ ليةو نيك ر تالا وأن يمل لونا! كلاود طااربعو 0 الام ءاعىل#.)كافاذلو

 ةءارق نعىمعلا ىلع مل. دديكو لقاك لوزا اددع* !ةجاحالوسدسلادد_هن نم عذامالوا ورث سدس

 -يمينع.الا_,نيلغت مهن :ءنيصرعم (مويدت همك اجاع)م#تءغر

 قتلا

 َق ماللاه-يلعهلوةهيلعلدب ] مهريغىلاايدن ناكولو 00 ءاحامىلا نما مةمو نم هلم ىأ (مييت ريغىلا معد لد : هرءأح

 ىلاعتدتاس هك قناك ولوم 10 )م ماةكريغ) بات 3 لاو هأ ىأ(باتكو آ) ىعابتا الا هع نانا هوم ةاكلو ةناور

 وهيا لامتمتالصلاف دوملان هدوعمسأم صددا يد او 2كدق تك نيم 1 نمسانءاحءوورام ١ ظفلواذهم هربغىلا

 أ ب اك ل|كيلعان 1 رانا مهفكي وأ تارنع )مهريغيلا ريغ هءاحامىلام ميلا مهيدنهءاحاسءاوبغ ربنا ةلالمو وأ + بك

 امندأا ثق 2 ,اماءادىأ (موملع



 ىلعالاراغلاوهو عطنلا نمفوخام(ن وعطنتملا كله) هن ءىلاعت هللا ىذر دوغ س«نبأ نعمل مءأور اميف( مال اوئالصلا هيلعُلاةوأ)
 نوغلابلامهةولح ىدذابنو ملك:لامهاعثأو مهلا وقأ ىٌنولاغلا مهمالك فن و ةمعتا ا ىأ العفوالوق ىمعت لكل ريع | معلا نم

 هاعىلاعت هللا لص هللا وسر ناك ايش اكر ات تسل ) هريغودوادورأ أو راك( «نعيلاعت هللا ىذر ىيدصلا ركب ونألاوو) مهضوخيف

 ناإ)ام.ظءانو ف اخأىأ( ىشخأ ىنا)ة رطل هريس ءادتق اوةدي حلا هنن د ءاقتقا ىأ (هءتللعالا) لاح ىف ىأ( هبل معب مل-سو

 قحلا نعليمأى أ( غيزأن ا) هنيدؤهيلعناكىذلاىأ(همأ نمأي شتكوت

 ىلا ىدوب كلوي رمأ ىفعةوىأ(نوعطنتملا كاه) هنعىلاعت هللا ىذردوعسم نبا نع مسار ل تيل ا يس
 وهو عملا نم هيلا ةجاحالمالاكب قد ثور و هالا ىفىل او غلاب ىأ عطنتن «هراقعوىلاعت هللا بضع
 لاقو هماكت ىف عّدفي نء هل-صأو مهمريغ لعفوأ لو ةىف قمعتم لك-| ريع! مثل | نم ىلعالاَك علا
 هل_ةعهغلسملاه.وضئالا مالك لا لهأ هاذ_.٠نع ثحلل فاكتملا قمعتملا عطنتملا لاطلا
 ىلا عت هللا ىلصهللا لوس رة: سر هاط نعل دعو ة:بتارهاظ نعجرخ طنت نمنا هيف نفل هتدسانمو

 قمعتااو عط:لاوك اياو ضءةيناىل-ةضئارقلا اوملعتوهو ثءدحلا لوأح رصد و -وهيلع
 هنعءاوراذهو (هنعىلاعتهللا ىذر قي دصلار كب بألا لعو عنمو برض باب نمءاحكاهو عدبلاو
 هراث " الاعابتاو لسو هلع ىلاعت هللا ىل_صه.ءاد:قا(هتامعالا)  دهو هماكحأو هلاعفأو هلاوقأ فهما نه (هل مع ل_.وه.اع اعتدال سهلا لوسر ناك أ تاكرات تسل )امه يغو ىراخبلا ودوار
 نعل يملا غد زلا ىنعم ل صأوةنسلاو قىلا نعل يمأ ى أن يةهجعمنيغو ىازب( خد زأنا) مال-لاو ةالصلا «ٍلعهيلعناكىذلا هلاحو هناث أ (مرمأ نما ش تكرتنا) ىفاخأ ى أ( ىذخأ ىفا)ة ديلا
 ملعأ هللاو كلذ هنلام_هلماعةماة الا اوقرافال ىأ مهبولة هللا غازأ او غازاملغىلاعت هللا لاو ةماقتسالا

 7# ىناثلابابلا) ©

 ه-:هأ نم فلكم لك نعاوب وج و ىأ ( هتبحم مور ) ىلع ديامركذ( ىف) باتكلا نمىفاثا | مسسقلا نم
 اهومتسثك ا ىأ(اهومتفرتقالاومأو) بسنلا ءابرقأ مهو( مكتريشعو) ثنوملاو ركذملا نيب اقرق ضي أةغلةج وزو ىثنالاو ركذلا ىلع قاطب وهوج وز عج ك”اح وز ىأ(مكجاوزأو ناوخاوك وانباو | مك قانآناك نال-ة«ىلاعت هللالاو) هلوقلاعرمشو الق عاب وجو ولوالا حيحصلاو ل_صفةخفن فو
 بحأ|امنوضرت نك |مواهداسك نوثحتةراحتو وهوركذامد_هدامأ -ةاىأ(ةي"الالاهومّدكلمو

 ض.ضحلا ىلع لا ءلصأو كلذب ن وكمال ض لاو قوسورهس نوكي ثلا ناالا ث اك كي رحتلا ضحلابغارلالاقابيغرتواضي ر_كواثحىأ(اض>) ةيتالاىفر وكذ_لا(اذهب وكسف)انههزكذل ةجاحالرياهنتلا نم مول عمي الاريسقن و تلزغف هنع مهضعب فاخت ةرجهلابرمأ لسو هيل عىلاعتهلل يىلصهّللالو رن الو زنستسو هرعأب هللا أي ىتحاوصب رتق لمس داهجو هلو -رومتلانمكيلا
 القعاهموزل ىأ ( ه-ةبحم مازتسلا ىلعإ) هريغل هل قامو كلذ فرعبالن اة بسسنلا,نارخ ”الاومسيتل هب بوجو ليل دلاتابثا ىأ (ةجحو) هتبحم ف حاس ىلع مهل( ةلالدو) نيعهفرط متع سيغبالىتح -سوهياعىلا عت هللا ىلصهتيحم نعةلفغلا ة مون نم مهلا ظاقيا ىأ اينو ) ىسمتنا ضرالارارقوهو |[

 مسلسل ناهرلاد_:ءىطعيام._صاوا#تدئافواهردةىأ (اهرطخمظءو)اعرشم هلع (اهضرفبوجوق)

 كك

”# 

 ةقفاومىلعءلءقأو ىدجلاو
 ىوفلاةقفاومو سفنلا
 « (ىفاثن|بابلا) «
 هيلعه_:بموزاىف)

 ىأ (مال_لاوةالصلا

 بوجو.نذؤيامركذىف
 فاكم لاك-] هد. موزل
 هتاممزاولف ةيمإ[نم

 ْنال_5 ىلاعت هشالاق

 ىأ(مؤانباوكزانآناك
 مءورسفو ماوصأ

 ملاثمأى أ ( مناوخاو)

 (مجاوزاو)كتارذأو
 كاكا نم هامشأىأ

 (عةريثعو) لاجرو
 مك-ءاريشعو ةءار قىفو
 ع-بجىأ م4 ةغيص

 نكم لك وأ ركب راقأ

 هنومحادتو هنو رثاعت

 ةرشعلا نم دوسخام

 (اهومتفرتقالاومأو)
 ن*) اهومتدستك اىأ

 (ةيآلا سانحالاودوقتلا

 نو :راختو) ىهو
 نواح ىأ(اهداسك

 ناصقئواهحاو ردلسق
 (نكاسم وز اهداقت واهقاقت

 نيتاسلاو تويدلا نم

 اهنوكس عبجعي اهوضرت)
 مأ(اوصد رع ة)هيدابعو هةعاط ىف ةدهاج و هلوسروهللا بح نمىأ ( هادسىؤداوج وهلوسر و هللا نمإلابرايتخاامح( يلا سحأ

 نع نيجرااد_ثربال ىأ(نيقسافلام وقلاىدهالشاو)ةلجآ ةمقاوأ هل جاعةنح<ىأ(هرءابهللا قاب ىت> )او رظانافىادسدهجت

 ام-واضيرحتىأ (اضح) ديدثلاديءولاود.دبتلاى|( اذهب ىفكف)اهتءبات«ىوهومهسوفنتاةفاومىلا هتاضرمو هّنلاةبحم

 ه>س:ىفو مال_لاوةالصلا هياعهتدومتابث اىأ( هت. مازلا ىلع) ةحئالىأ(ةحح وزةحضاوىأ (ةلالدو)اهدنىأ (اهبنتو)

 نوكسفمضب وأ همجعملاءالفلا عتةونيعلارمدكب(اهرطخمظءو)ا و تحتوبث ىأ(اهضرفبوجوو)اهلوبق ىأ هتبحم مازتلا ىلع 1

 اهردقةءفرواوناث ةمظع ىأردقلاىأةلمهملا ءاطل او ةمدعملاءاذلا متغب رطخلاو :



 حتشب ( عرقذا) م سال ا || ىأ(مالسا|وةالصلا هياعةلم مك .-حإل ىأ (اذ) مالس ااوذال دااه راعوا ااىأ رع ا

 ىأ(هلهأو) اهريغو نك اسوةراحتن مىأ( هلامناك نم «) هناهرب عطسو هناش عفترا ىأ(ىلاعت هللا خمب و دل ىأ» ءاز لد لو فاق

 ظيقاغ أ عانناوا مهاطرنموأ( هلوسروهللانم) هفقنملا ىأ(هي ءلاسحأ)ادودخمدالر اوىأ(هدلوو دموع كال م هلام

 (مهقسف مث زاهيجام ,يفوأىقعلاو أاهندلاقعوسنم «كيدارأىذلابىأ(هرعابهللا أب ىءاوصب رثق هلوقب) مهذ ةوخىأ أ(مهدعوأو)

 نيةساغلاموقلا ىدبيالهتلاولاق ثرحاهرخآ اوهوةلالدلاى هنن "الامتناع ىأ(ةيا الا مام“ +) وغلا ىلا مهبسن ىأن يلا ديدشني

 ةيانكلا قب :رطدىأ(مهماعأ أو)

 انثدحإ هناا قيقحتو
 عتفب (ناسغلا لعوبأ
 ةدك ودول[ كلا
 ىأ ( ظفاحما)ةلم-هملا
 (هينزاحأ اهيق) ىف يلا
 هم عاوسري-غنهىأ

 (وهو)هيلع:ءارقالو

 ا) ىورملاذهىأ
 (دحاو ريغ ىلع هنأرق
 نين دنا نمريثك ىلعىأ

 هصدخ مل عأو هيف

 هدول ءلهنعةياورلاب
0 

 8 :دحىأ(اذن د )ىناسعلا

 هللا ل هلع غ نس جارس ه)

 لاةىأ (انثىذاقلا
 (ىليصالاد وأ )انئدح
 ىأ(ان) 0

 تف( كورلا ]اند
 ىأ(/انثلو اولا همدملا
 دهتهللا دعوا رم

 ىربرغلا ىأ( ف سون نبا

 دسمان دحىأ(نن)
 ىأ (ليعم سانا

 هناهرب ىلا ىأ (ىلا ءتهللا د هيملو)ىلاعتو هناحبسمنالذخ ىأ (لّضن مها) 000

 0 ب بببتاتابببتبصبصبصب7بب7ب7ب7ب7ب7اامب7لل
 ا 0 ا وهما عىل ىلا«: هربا ىلص (« أ دعم ءءاو) ا

 يلق 08 ىاةلك كبح ضعد كاع

 الكت هيفنوكيال ىت> ملسوهياعملا ء هربا ىبص دم كد 1 .ىعو لم هون اماروم ؛ىلق' الما مهللا

 فد_هكملا لصأ ىو لق وىأةلىهملانع هعلاوةددشملا ل مهملاع ارلاوفاقلا حاب ( عر :ذا) ريا

 ( هلوسروهللا نمهيلا بحأهدلو وهل هأو هلامناكن هىلاعت) لوالاب اوصلاو وعر 2: كاع را هكحر

 نم هيقوهرمأ اورظاناىأ(اودد مذ هلوقب مهدعوأو) هلوقب عل 0 0

 ثيحاهرجآ ىنرذامىأ(ةيا الامام“ :) قسغلل موعستو موغصو ىأ ( مه 5و) ىكالام خ-يبوخلا

 هنادهاممعساسوةرجملا نعمهفلخت -نيتساف مهلع>ض(نيقسافلا موقلا ىدبمال هللاو) ىلا «'هليا لاو

 ىبأ انةدح) ىلاعتو كرابت(هللاهد هيلو لذ أن مهنا مه هلعأو) هلوةىعموهوابتياعب رعشي ف صوب
 هيلعمأ رقملو ةزاحالابهنعهاور هنا ىنعب (هينزاجأ اهيذ)ه جحرتت مدعو ظؤاملا ىلا هلا (ىف اسغلا ىلع

 0 ساو ريغ ىلع هنأ ر قامم)ريغو ىراخبلا» اهرىذلاح 0ك 4| اذهىا(وةو) ) هلرص عمنا عم

 (لاو) هتلالج وهدنولعلاهراتخ امئاوهذ- 0 0 و رقدلك هريس عل اكمل

 لاقاذبأ مدت(؟ ىليصالاد وأ دادح) لاقهنايبمدقن( ى اعلا هنا دمع نب جارسا دةدح) ذاسغاا

 2 دح)لاوهةجرتتمدقتدقو ىراخملاىوا رىرب رفااوه (فسو نيد« هللادب وزانت دح]

 01 احا (مهاربانيبوعس 0 دح) لاوىراخبلا حي هم 0 مة 0 اوه(ليعمسا نيا

 قر ودىلا ىسنوني-هئامو نم سنو منت اةنسؤون ثد دل |ماماود لا بحاص ىترودلاىدادغنلا

 ةقثلا مامالاريغدتلاب (ةيلعنياان' دل ->) كاف سدا علان م 0 أةدايمسا

 تدان ةئسقوتو ةعدلا نئسلاب راخصأ هل جب رخأ ماعنباب رو كمل منه ني مهاربأن م ليعمسا اموال

 رغصملا ن ملوقنمملع ا(بيصت رك هك قةجرت هلوةئامونيعساو

 ةروهشم هنج رثوةأ :امو نين الثو س+ ة:.ىفوتوةتسلا هلجرخأ اظفاحلاةقثلا مامالا ىعالا قانءااوهو

 (مدحأن هوثناللاة لبوه ءاع ىلا ءتهللاىلصهللالوسرنأ) ر وهما ىا-صلاك لامني( سنأن ع)

 هناةداهشن ماع كو ني دوج وملا باطللاب ص_خ ليقو مهريغو نب دوو عيتةهفا تلا ناك ندوه اك

 ناب> ناهي اور ؤاكالم اكاناميانمؤثال ىأدحأ ريغ اور قودبعنمؤنالإسمىقباطخربب ىور

 هدلاووهدلو ن مهلا بحأ) ل بقا اةيانوهر بص: اا( نوك أىت>)ناميالا ة- هيعسدم غلشالا 3 ) 3 1
 2 صحا دم حط سل سالم دود. تدل اطودتملا» فها غتللقل أ مح الخ بالعالم ابمدءاسص ( ىر حج

 نماثلاو هنعىورىدادغلاىقرو هدلا ىأ(مي .هاربانببوةءي)انثدحىأ(انث) حيحصلا

 نيل يعمس ارشد وبأ مامالاو هريغصتلاب(ةيلعنيا) انت :دح ىأ(اذ )نم ةثامو نيس: نيت |اةنس قوت دسههلو ةمسلا تكلا ب ادهم

 زيزعلا دمع نع )ةنسلا لج رخأةجح ماما ةعاجو نيعمنباو ق>ساودج[هنعىو رأى هوديله ناب روهشملا مساقلا ني مهارتا

 قاسنااولهتاوركو(هنءىلا هتهّللا ى در سن أن عة : دج لاووةعا#ملا ه]+ جرخأىى دا اًملاىمي عالا ىلا نبا اوهريغ دا اب( سيهصنم 71

 مل_مقياو رىفو نيدولوملا نممهدعب نمو نيدوجوملا لشي باطما( 0 يزال! ىماسمل تال مش لوسي نأ )

 ى>) هنأ هابد_ةعبال ىنعملاو نامالا ةقد :ةحابع غاب الن أ .> ني أي :اورةلالدبدحأ ناميالمك«الىأد اا مهريغةباور قودنع

 موبسباودلالعاو باصا|لصاي ىزورملا طةسهلوة(7) اصودخىأ(هدلاووهدلو نمهيل الابحدشأ ىأ(ب>أنوكأ

 ديييسس لس ع 7



 : ناملءاومارتحألام م ىقالالجاو مال او ةالصلا هيلع ةلاما رك اس> وانر امءاامحاموعقق جاوا ارئاسو ىأ( نيعَحأس لع !!و 9

 ةيحماذكو هري_غةء#ن نمدش |عبطلاَث يحن 0 يو املا ىبمطلاد 42| سدل انه سحاب دا رملا

 هل اوقلهرةدخ اوثمالث :هةءاطت سالا دح ن اي جراخ لءصخلار اخ ا!تدحت للخ ادب سدل ب 2غ | اًدَهْواَمهرْعَب غن 0 دلاو وءدإو

 فال ىلعناك ناوهناحجر لقعلا < ةءامزراثنا ١ اودىذلاىرام 44 حالا ىلةعلاس 2 ادا رملا لب اهعسوالا اقتهّل فاكءال ملاعت

 هحال_صنا نظوأ لال هلقع 2 هةعهلو وانت ىوج وهرامت ”ايهيلا ليم كلذ عمو هعبط» رئاءاودلاهر 6 «:سص؛ رللاز ,|ىر 0

 وهام .ةعوهنرخ اوهأيثدو4-: دحالص هيف ةامالا ىهتي الورمأت يو هوجو ها عمل هولا 'الذكب د «ف
 هنان عين

 ناميالا تاح ردلو ااذهو هريغمأ ىلع هلقعى 2 -ةعدرمأ ب ناح خد ربذتنيح 5 | مهطلأو هيلع سانلا ىف | م1 ثاماللاوءالصلا هي 1ع

 هنري سا ء[ 2 ةالاوهعب ٠ رش نءبذلاو هماسرصن هتمحمو ىو ةمال و وهع : هلاك ام و

 هللا ىذرهرب رهىنأن ءىور 6 هنأ ىنعملاوريخلا مدة :.ه( هود هنعمل عن هلأ تالي[ ع د صام يسم
 ناو ع نا هانععم كاع سس اا ا

 نعو) داك لا هيد وضعرتك] ىءيبحاوالال_او هلامارك او سو وهيلع ىلاعت هنا ىل_ى هلاراث اراثيا(نيعجأس انلاو

 0 3 1 ىذوععي الهيلا هلوقوسانلا ىقافوخ ده سقن رك ذيل ونيي»:لا تاذ نم لغتك دا فال ىلع

 5 ىكر سا ١
 ةحاح الواضر[س انلا فل خاد لهالا رثاسو مالاوهب و وعدى هوا. توك ههحن م هإ مرباغماهحورخ

 نيح. تلا ىفاك(مالسلاو هللا ىدر( ةرب ره أ نعو) سو هيل عيلاعت هللا ىلد هلمبتبحم ىنع«ى أ يسو ل ةاكدلاولاىف املاخدال
 هم نك عر عا هللالوسر مداخ(سن أن ع) ىور( و) روك ملا شيدحلا يدع ثيدهسن عىورئأ( وح هسا

 ثالث لاصخىأ (ثالث) 0
 : 1 2 نم) 1 + ثالث ىأ(ثالث مالسلاودالصا |هياعهنع) زا>يكادا وراشد ؛ د>ىف وهيل !عىل اعمل هللا ىلص

 ما 1 5 فرعض لجر ىأ ةلمرةيداع ف يعض مه وةك ةرك-فتلانع ن ؛الا عوسر دما ف دولا وثالث لاص+وأ

 34 2 0-0 ةمان ناك 5ندحو ىعع نك و هتعصوأ د. اارمخ ناالاةوالحل_> وهدف :)لاص# ا ىأ ( ن < ن*)

 000 1 هيلاس حن[ هلوسروهقلانوكيا) لوالاةلصخلا لس رزاصوهو ةراعت سا هيض انااا لا ةلردأىأ(د_>واهقح

 دحعيميذتلاوهباةفىأ

 هدا هلع <

 تنطلق سابا عي كمنعإ سو هيلعىلاعت هللا لص ىبتدقوزيمس ق مريتومعل عع (مارشإبل

 1 ل وال | مو سنباكو نمو ابءالدإ هنن هلل هعل نم لةكنا هلا تمطخ ص ءدمع# :أامهصعت 2 لاو ىذلا
 5 1 03 هللزو*: هناو ازادعاال_انطام |ةمةبطاملا ناهس :ءسيجاوموركم هنا ليقا ذلو هريغو هلا نع هيوثلا

 ا ذا ناريس صصخ#ال لاح ةعقاواجنا ل. قو مالا ل. ءنيالامهيلاوهدئادخن هموهثامهرغ نودع :ةةهوشرو

 عع
 0 0 نيبنبك رثاادوج وو مال الاء ادن ,.١قناك اذهناو اهءيوثلام- هوي نم سلب زاك هنال ايس

 7 5 الثالث 0 هلك نيب لصق الناو مو هيلعىلاعت هللا ىلص هللا لور ماظعت ىقةغلا اءاادصقاذا اه. بال مهره

 ا : 1 7 اذهريغقهاناصفم) هيع ةوهدم_سودم ,ملا نييهب وستلان .كعالهنإ ةانحالموىأ اغا لصاقم هللا همم

 : 3 0 صاد ىأ (هتلاالاهبحال) نمريمض هلعافو بح لوعفم م هنلاب(ءرملا بحي نا)ة يناثلا( و) لحما

 5 اناا 7 || ذاعم نبا هلاقام ءافحماصقنيالوربلابديزبالنا هتمالعوام عافتناةظحالم ريغ نم هقبحم 97
 7 :لعورح د أوي سس قاسم 1ةنناةهاخ فلل

 ثافش- ؛؛)

 0 1 ا يلع ءءالسلاو الصلال ءهراكناعم

 موزاب ل ةمنينايصعلا نمدحاو لك ناىلعةلالدو اهدار فنا. ةدحاو لك الامهعو هموهنيتبحملا ىفرمتعملاناىلاةراثا هلوسرو
 هفوةوله-يلعهر كسا ليقوهريغل زوم هازوحانه عماحلانا ل-يقو رب رك-ةلاريدةتىفهناف فطعلا ةداه-ث هلةباوغلا
 بخيناو) هيلع فةوني_>هءادلب الا اوهرمالابدار |1١ ناقد نك و هلوسرو هللا صعب نمو لق هلو# درو امهصعت ىلع

 قماقملا سانيالاعقأو لج رلا صد ءرملانامهون ث.ي> ىكاطنالا برغاوةأ رملاوىل-جرلا ند ءمعأ صخ_كاىأ (هرملا
 هللاةبحن وهامااض.أهلنال وسرةبحم ناىلاءامياه-يذ وداع ىف ىأ رح رمالال ىأ (ىلاعت هللاالا)ئذا ىأ(هبحتال) ما ا

 هت 22



 راذلاهذ- هقر انلا ف ىربىألوهشلاةغيدد(ر أنلاؤ فدع «نادركي 6م هناك !لامو ناعما تا( رقك- !اىقدوعينا :لاورل ؟.ناؤف

 هاوس عذامال قال - خالاو فازرالا م“ دال ا ا رت ا او لانالكالذو

 هنأشحالصالما |ةلاوةسر ماىق هله ادهم ىعا سمار ١الاصاقهضو 9 ةنةطسأو هايم اوي دعا اع تاا ناو ددايعنامط

 ميدصت توح قلرع ماس ءااذو هناك مةعدرو

 لاقهنا) ىراخبلاهاوراك
 هياعىلاءت هنا ىلص ىذلل

 هللاوىأ (تنال ملسو

 لك نمىلاس>أ )تنال
 ىأ (ىرسقننمالا د

 (ىنجنيبىتاا) حور
 ىقىبلا ىأ ةفشاك ةقص

 ىرأ ماوقأ-#ب وىفدد

 ىاي>هذلو ىردة ماظنو
 قامةها رك ةح وللا

 قع ءانب هنم ىرحا هو

 ن-س>وهماةقمقد_ص

 دا اراانا : نطظثيحهمارع

 هالصلا ه-ماعهامحع

 ىعيمطلا ب س2اوهمالسلا

 هالاسةف)م اةلااذ-هىق

 هماعىلاع' هللا لكى دا

 (م؟دحأ نمو نل لسو
 ىح) الماك اناعاىأ

 نم هسيلاس>أنوك أ

 أ ررايدخا امحىأ(هسق

 هي رايها بجوي

 ىل_عماضر هداك

 هاوسامنيقولذغلا ةمدك

 هللا فاكبالىلاعت هلوقل
 هلوقو اهعسوالا| سقت

 ىقركياعلعجامو ىلاعت
 املف جرح ن-هندلا
 اذه نم ىنعملااذ ف نطق

 ىذلاو رعلاق) ىلا

 سود .اع ىلاععت هللا ىلص ىنلا هللاةق دج نمب ىت لاى دقن نملل|تحأ تنالد اكل كيلعلزرنأ

 (هنعىلا اعتهللا ىدرٍباط# !نيرع نعو)ام دوم حيجرثواهةبحم م

 هلهتبععوهبلق نمناميالا نكمل( رانلا ف فذةيناهركراكرفكسلا ىفدوعي نادر 0 «ناإ) ءااثلا(و ها
 | سدأ: نمى>ىف رهاظاذ_هوح ارخالاذا الا وه- :مىلاعت هللا هل اذادعبهباور قوهبلق ة:نانّءوطاو

 | تو رطلاب وهيلعةساقملابلعيقهمالسا ىلعرمتساواملسمدلو نماما عوج للا 0 ا
 اكانىد- 3 , وهو قددوعلا ىد_ءوةروري_صلاىب وقيل هنا ل معلا ى نا الإ

 أةنلا ذر باطتملا نب ( رعنعو) اهيفدوعنناانل نوكياموىلاعت هلوةىف اكرارقتالا ىنعمهنمضتل
 000 هال لاق هنا م اثه نيهنلاد ع هد د

 |نيبىتلا ىسقنالا) اهريسغو امندلا ف( : لك نم ردد«. نس 0 (ىلا بأ

 تحن وك أى >1 دحأ نمو 0 أ اسوهيأ ءىلاعت هللا لص ىلا ألا نا هك ءامأا ديد 2ك

 ىلاعت هللا ىل_ص هلام( رعلاقف) هريغوهسفن ىلع سود م ل ل 5

 نمىلاس>[تنال)نآرقلاك يلا جوأو(باتكللاكءاعل ازئأ) ىذلا هللا ىأ ( ىذلاو 2( موهسيلع
 لاكيكئاصت ارهظوأ قءابتقطن(نآالا لوهيلعملاعتملا ىلصونلا هللاةذىنج نيب ىتلا سقت
 رضاحلا نام زلاوهوةاحنل اهياعى فنا (ك ةمزالهيفلاو حّمقلا ىلع ىنمةوهو ردقع قلعت موهفنامالا
 ةمإ راك يفك ءالئأ هادع نم صعمل ةمسا اب هصخت هما ءةمترل لص وهنا ىلا ةراش ءادمسا حرص( رعان)

 ءركا بح نالقعلام 0 نعازارت_>اىلوالا ىلع رصتقااعاواهولعراص:قالاَكتمهولعب ىدليالو لوالا

 ناك الوأهباوج رجح رالاوو اهد- هاح وه_سق8:كإهنمالا هنم كيال ىيبطرمأ اهحيدرتو هنقنل

 | ىذلا هنالاهتم دا بحأ إبوهسيلعىلاعت هللا لص هنارالدتالاب فرعق لمان مهد :لععمطام سسك

 ناهانعم ل قو تعطذو تعم ن ”الا هللاقاذل وأم ملأت كلذي هربخاوةرخ "الاوأ» هدلاى ء!الغلا نمءاحن

 ءاوامىلعإ سو يلع لاه" هللا لص هللا لوسر خ محرت ه]ةعىضتقي ى>هيددعب اناعا ّ دحأ نمو.

 [مكهةيمظعأ داقةءاريسغرمأ لا دحلاولاق مبدأ ءو سيف و

 نممظعأ ةوهبلعملا عن هللا ىلصةناىكلشن الر عناق هلد>والو ىطرقل اهدر وهللا هجر ف نصملاهعز

 ىراوتخالا ىلقعلا انه ا.دارملاو قخالاكة بحمل ةيماظءالاداقتعا نمو 00
 ناقورايتخا تت لخشال ىذلا عيمطلا العا ودلا صير 1اةم>ك < ىلا ناوءراشن علا ريض ىذلا

 اهوكوةامحلان هاهمزاوأو تاذلا انه سف :لايدار او هتعاطتسا تت ل-_ددال هنالههذ_ةاونالهثلا

 ىرخح امهيلاةئاضاو ةايحلا هر مئاقلا سلا هيدنج نيب ىت :اايداراوام_ مب اوقرفناو حو رلادارملالمقو

 اذ_هسلو ةسئرلاءاضعالار ا نمه.ىقاعتناموبلقل اوهو اهٌيامسسةاي2لا بي سوداعلا

 صولا ةيةدقهرد_ةامد_هب مسقلا هنعلاعت هللا ى هر رعزربأو ىبت' :احورلا ىلعمالاك- عد

 هللاد_بعنيا( لهسلاقو)4_ةمهملعالن "الا سوه اعل عنها ىبص هل لاق ذلومنلا 1 ةمىقهتن وط

 واولارمسكيةدالولا (هلاوحأ عيج هيلع لوسرلا هبالوإا قي ىةحّتي وعي ىأ( ري نم)ى هيفا
 رعبا لاب ؛ وهرصخلا عا غلاب هنالولاس غارلا لاقو هل 00 هناطاسو همدك>ذوقن ىععاهحتفو

 ءاركاو .تارعالا ىوتاهتةمقحو كلالدلاوةلالدلاوردصم ىهوةدحاو هنالولاو هبالولا ل. ةورمالا ىلوت

 هنأ

 : تجوىذلارمالا اذهأظيا اردقم ماهغتسالان وكي ناد_عسالواناقيات تامكتواناعاتمقتسادتزامزلا اذهىىأ( رمان |

 (هيلع) كفو اهبالورب 1 نم) ىلاعت هللا هجر ىرتسُلا هللا دب عنيا ىأ ( لله سلاق) اررةمةلهولا لوأن منوكينا
 هلاوقأو هلاعثأ ن مىأ هلاوحأعيج ىفةحيدك ةخسن ىفو (لاوحالا عيجىف) هسقن ىلعأي راحىأ



 د يك خ5 7 نك 0222:3517 ياي ب ابا ا يللا يي يي يم«

 هأو: دعب مال_بلأو ,ةالصلاهمل عد ارز نم سنلا صعب قامامأو هرهأريب دو هن ف رصت ىفىأ ممملارسس كب (هكلم ىفهسقن ىورب 0

 لاق وم لع ىلاعت هللا ىل ]ص 00 ارطىأ(ه والحقول اله و هلناكلاموزحت ىرئذجووأ منع هنالقهكلم

 هوو ىنءأربدقتب بوص:«وأرور د وهف ةهرخآ ىلا ى (ثء ال نمهيلاس>انوك أى >)الماكانامباىأ ( (؟ دحأنمؤنال

 ىلاعت هنبا بص ءدنعهن اك ىت> هكا ؟ىأ ممملاريسكب (هكسلم ىفهسفن ىرب و ه)لءر ومأن مرعأ قهقلاتتالمنا |

 هلوسر هالو[ ساذاهنادار اوه ايو ةرئكموأةم > رص ةراعم تأ( هتلسوو الح ىوذال) مل وهيلع

 ماقم هل كلذ ماع ه ةحاصلا لا الابد اف هءادتق الاوهعابتالور د صولاعتهّللاح رش سلة سيل

 اودحال مهي جش اما كلومك<# ىت> نون :ةفالكنرو والف هلوقن مهو |رهوذ ذالاولاءاذغلا

 لاقل سوه مل !ءىلاعت هلل |ىلص ىذ ل|نال) هنأب ؛مدلقن م 1 .اتاوملن وتدضقا ءاحرحمهفنأىف

 - هن ء(ثيدحلأ هسفنن ميلا بأن وك [ىد> )هنأ المك الىأ ( ع دحأن مؤنال

 1 :لعحن هناىلعلديهناهءلاءاملو هدف نال ه-مالاكةبسا :ههجووثيدحلاماعمدقتو

 ك4 ء>أ اذاالاك اذ. ذا: -بلالو هلاك ةالاذدا# هلاعو ًأوهلاوتأ لل ساو 4- !ءىلاعت هللا ىلصلوسرللةعبات

 ىذالإك فول همّدلءلا تقباطو ةيمحالا ىلع لدا ذب وهدارا مدام كرتيف هو محم فل اخالس حملا نأف
 4 اع مالكلاع م © ميطم بن ,ابحمانا ه هلوق مذهب دقو

 اهم هتداعس نموأمن 1 ا هيل !ءىلاعت هلبا ىلص *(هتعباو ”ىلصف )و

 - اثيد_>دنسأ مءازملاباوثلاوس>أ نم عمهرملا ل وهيل عىلاعت هللا ىلصلادامك ءرخ الاف
 ارد راالا ار ةلاناومنامس هم : (هيلعىتا رقبب ات عنيد« وأ انةدح)ل )اةةىراخملاءاور

 00 ءاعلا اونأ امدح لاقرهاظااوهو ىوقأ:ءار هلاورن غد: عوىلاعت هللا هةر ةصا دنع

 نسل اوبأانهدحإ) لا ةباقكملا هين ءاممنمقأيسروه ثم مساقلا ىلا ىكتلا لع مالكلاو اضيأ مدقت
 ( فو نيد هان :ةدح>)لاناذ تعمد :(ىزور ادب زوأ نأ دحلان مدقتاكىماقلا (فاخنيد#

 ماد اا لاهم :دقو ىراخبلا( ليعمسا نيد هان" دح)لانمدق: دقو ىربرغلا

 باد هاج رخأ ةق- هلا ىى_ةءلاداور ىلأ نب أهل .- نننام_ةءونأ(ىلأ ان دخ)لاةمدقن دقو نامثع
 را ىوأل - جولة نيتحتفب ىلا (ةرعنبر معن عاهل جرت تمد: ( ةيعشانثدح)لاونتسلا

 (دعحجلا ىفأ نيلاسنع) هئامو م :ةئسقونوةءدلا كلاب را هج رخأ نياماعلا مال_ءالا

 اال يس :[نع ء)عفارهم_باوةتسلا هلج زتآو:امونتدجنتو سحق تس فوت قوكلا قولا

 ىقلاب ىذلا قل ترج را مالا ءالحرلانالمق ) وهلعمىلابعت : الا بص ىنلا

 ه:ءىلاعت هللا ىذررذوبأوأ دعم اعتهتلا ىضر ىرعالا ىسوموبأ هنالاوكشد نالاودحلملا
 ةداتةنيريسع لئاسلان اليقوةرصن و اوذهمسا ىنارعاهنا ىليةوامبف هإةد>ال انيثيدح جّتحأو
 ىذر رعسنانمىؤفثيدس #4 | اذهىراخملادروأك لذلول ةناءاو باطلا نب رعدهنأ ىه ذلالعمىفو

 نأالاة ب احصلارب_هاشمن معرتغو ارك دوك ىقأنَن عرش ملح رب ريمعتلاتلقهتءىلاعت هللأ

 اهعوةونامز نييعتنع هلأس (هللالوسرارةعاسلا ىت ءلاسة:)ىلارعاهنارهاظلاو هين ىوارلانوكي
 هي ا 0 ل د 2 صم <

 ىل عت هلنأ ىلص <: باو ”ى) مو( * ( لصف« نيعجأس ائلاوهدلوو هلامو هلوقوهو قش دما ماعىأ عوفرموأ

 #1 (مل سوه هلع

 '."دلاىف ةئءممووحرب

 ىةعلارادف هلهأ.و
 يس وأ ان“ 5 1

 هيفوقلادبدشتب باك ع

 ىأ . هنلظقءارقب

 ( متاح متاح مس ءاقلا وأ ) ام لح

 (اذم دهم نبا)ءاعلا سكب

 نسم اونأانثدحىأ

 نيتح تغب (ىاخ نب ىلع
 ىدداقلا ظفاحلاو_هو

 (انا)مد#:( (ىزورملا

 نبدح 2 انثدحئأ

 ئرب رقلاى أ(فسو
 نيد« )انثدحىأ(ان:)[| 2

 مامالا ىأ( ليعم_سا

 انثدح ىأ(1:) ىراخبلا

 هللاد_عوه (نادبع)

 ىأ (انث) ناه-ةعنبا

 5 وأ ىأ(ىأ) اييادلكض

 ىلأ نب ةإ-ءجنينامثع

 ئزور-ااىتعلادواد

 (انم)ناخيشلا هجرخأ
 وه و(ةيعش) ات دحىأ

 نيورع نعل هاج) ماما
 00 رع
 ماركلانيلماعل اةئالا نم

 قوأأنب 0 ىور

 نتنيون انهن يب ءوضاقلااهجرنأ لات -صعسع

 اذهرب غهنعىلاعت هللا ذر سنأن ءةثسلاب ةكلا فدعا ىلأ نبل - ١ سدلوبدالا ىف !:هجرخاواضن أ ماكحالا ىف ىرخأ ىإ رط

 ىلص ىننلا ىنأ) لعأ ىلاعت هللاومهريغملد .ةورذوأو ىدومونأ لي ةوهنعىلاعت هلا ىذرباط#ل| نب رعوهل.ة(الجرنا) ثيدحلا

 رولا قوشلا رهظأهن اك(هّللالوسران)ةمالماز رهمار ل اةلامعو همام .غلإةءاسوأةمايقلا ىأ(ةعالا تملا ةفإ سو هيلعيلا تدب



 موصالو ةالصريتك نما تةدعأاملاق) او أدئادثوا ةاوهأنمكِسصت .التددعأامىأ(ا4تددعأام لاق مدل قوذلاو

 هلآ

 نهاه-هاطر جواه رق امهعيطأىأ(هلو روهللابحأى كلو )ةل-فا هل اتادامعلا اهدار ااوهغلامال دك ازا مند مدد

 (تديحأن معمتنألاو ل صر“ و 00 مدأ لو ض رق ىوس لص أو دلع ةدربلا باص لو :ىدمهدبز :اذهوصئار

 ةيصعملا_ اكن هراعمةبحلا ىوءدامأو ةيقاو ةحرحص ةلالدل هلا ىقةيعللو ةق اكةيحاولاةعاط الاد رع عمتبملا ىوءدناىلا» ءامياهيقو

 ءاعدالا اذه عاما وةمومدك

 ةءماةلاح ا وةيزيعلا

 ةمادةن؛ناوةصنءو)

 (ه:ءلاععت هللا ىذر

 ىهذلال ات فاقلا مد

 نجرلادمعهنباهتعىور

 ىبانوهليةوهبكاملو
 ةب ناوقصويبالو
 ىدنل ان رحاهلاق)

 (مسو ه.لعىلاعت هللا ىلص

 ة::دلاقوهو ىأ

 تاققهتدت اق )ةةماكس ١

 كلددى ذا هللالوسرأب

 عوز م

 ا باوج
 اوانف) ف انثثسالا ىلد

 526 هعب أبك(هدبب

 كَ [ىقاهللالوسرام
 (ب>أنمعم ءر رئاثلاك
 مال ماش ماع ك<باحأ

 ةيعملاناىلا هراشإاهمقو

 ة-هحوم اة ار دة ىلو

 هاو رشيدحلاو ةعاطال

 نع اكنلاو عذورتلا
 ةماد.ةنب ناوقص

 ىأ( ظوللا اذهىو دو)

 نع) ثيد-كا اذه
 00 ةقاالجص ىنلا

 هللا هع

 هللا ىذررذىلانعو) مع ىلاعت هللا ذر( سنأو نو موبأو دو«

 - لد ةلات ”اصو ىت> هم حلا | اكوةمغلاتدازةعبات ءلاترثكأل م ةموذم م4

 اال ال لن !ةهتالامل هن دق ةكراض ومان هدا ةمسنلاب ليل 0 ا ع و ا فا ءلدنعإ

 رومعلان ل ةىأتا ما الوأةءاس لقد عقبأ عود وقعحم 3 1 *اكا 8 نا

 تأيهامىأ(افت ددعأ ام) م (لاق) هيقام قئالوة-غن رسأ ق نوك»

 هنالم 7 42 1يومل_ءالا ن نمد رقاذهو تعاقاذا هيك عفن "يااا اعلا 0 ٠

 لاما ماسبالاس نال هعوةونامز "نيالا ,ناىلا را اوم :هلةد_ءوهاع هلأ هءاوج كر

 هالص)اضدأ عي دج و هوةيدحتلا: دحوم ا عسذلا ضد فوةث | !ان(رع 0 نما 4تددعأ)ةد ءانىه ه(أم

 ا ىكلاو)؟ ار ةىءفذ ةياعا- كدعأ ل ىأ ف وصول ةق_هلا ةئان |!نم (ةقدصالو ماي- صالو

 ناءالاالةء ىعفني ام ىد- :عسدل ىأ هعفتماع هكرتوهاعا رق : نههرك ذامىلع لاردسا (هاوسرو

 هللاس> أنو هاري شدت وهوح ولا متأ ىلع هاب اوج هيو (تدبحأن معمتن أل اقإلا 200
 0 هريص> ن مناشدة د قلائاذلو سو هيل عىلا عل هللأ نا 3

 واعوم- :ازيمق هلواسمهناهعمهنوكدار ما سدأو ادىدة احرؤكل ذب اذ مدح .رغفاولاةرعن لاو كلذك ن و

 ىدعممظتدقو "را اكن او نم_:مونملا مز ف هن دك ةكيةبادا رالامئاورتاكهتدترع

 لاتفمدقنايك ىلاعت هللا هر رنا اظءا م

 برك-اادنع عني هيددعا 3 ملاص ل .عىلهلئاوو

 اسح>أ ن م :رأاق همحو. قطصلاةمدخ بس> تقف

00 
 أيطن وك ءاح رلا ض

 احا نم م عمى ”ما|ناكاذا رأت لودر لاو درو

 همساو ةبعت هنبالو هلو ىهذلا لانك ىدار ا ىمدهت !!ىنا-صل|(ةمادق نب ناو ص نعوزاطبامدقتو

 هيلع ىلاءثهللا ىلع هللا لو سر قا ارقام ىأ ( مسوي ) ع ىلا »د هللا ىلع ىذ !|ىلا تحاه) لاق نرلا دمع

 قموزجم (كعبابأ)ةع الاى هتداع ناك م ىلأ هددمأ ىأ علو انهللالو سراب تلق ده ةهساق) 5

 ل :عيملان 0 ءىلا عا هللا ىل_صهعأمتا وهعاطامرار ةالاة_عبام كاورعالا بوح

 ناكوهرب_سقت م دقت (بحأن نمعمءرلالاق ٌك.>أىفاهّللالوسرابتلقف هدي ىو ءانف) ركذال

 هللا بص 2 ( ظفالا اذ_هىور) قانلاو ىدمرتلار د :اعمهني دسملامدق

 000 ا سوداء لاب تدق ص يتلا ء) ب 0 نم عمعرملا ل سوك ,اعىلاعت

 رذ أن ءو) م-معىلاع هللا ىدر(سنأو) ىرعشالا( ى موهوب ودوع-سمنبهللادبع) هله

 ثيد_4لاى 0 وىذلا ل-جرلا نيد قم هفالةخان ممد-ةتامسدساد- هو (ما عع

 لقو ةقللاو وعوشلا فرع #- ةيقحراصزا ورع !اروهان م45 0 3

 ماذا 2 تد>ه-فىل ىط صااقدو

 بالا
 ىتاسنلاو ىذ مرتلاودواذوبأو نا >.ثلاودجأ» اورتحأن اا لا ااا ُدممو ظفالا اذه ن ودب ىأ (هانعكهت ءىلاعت

 ةراشاة داب زل هذه ىفو ب سثكاام هلو بحأ نمعم» رااىذمرتلاةباور فودوعسم نبا نع نيح ىعلا ىف ىقوهنعىلاعتهّللا ىذر سنأ نع

 نيينثلا نم ءمديملعمتلا منأنيذلا ع هدد رافلو سرلاو هللا عط) نموىلاعت هأوقه .ااريش (مةيعجلا بسكر دةىلعةيعملابرقناملا

 3 م-هعم رش نيل اصلا "ابدت عمجالصا ف صاف هريغ رعايسنالانايبلاهيلا ىولاكنيماصلاز ءادهشلاو نمقب دصأ و



 ةءاضبلاىفءاوتانكولو « ىداعملاةعاض:نمهركأو ةعاقش مولان نأىلعل « مهتم لونيحلاصلابحأ رعشلبق
 ىنلان ا)ىز رتلادأو أو أك( هوجو هللا مركىلعن ,ءو) ءادنالاةةروم_هقءاملعلااماوءاده_كاو نيقيدصلاىف سايقلا اًذهىلعو

 نملاقفأ هلام ثنع رخ الاوهنمعع نءامهد_>!نار هال !!(ام منعوا اعتهللا ىدر نيسحو ن- حديد أ اوه اء ىل اعت هيأ ىلص

 ىئدن :ءابرقمىأ( مناك معاهص ندح ىلءةل هيل مهو ذلوأ ىل> الىأ(امهمأو ,امهانأو نذهب حأو )ىلاعت هلنكأ (ىن :حأ

 لاح ءدءد ام ةاذكو ء(ةما مهلامو) بحأ نم هءراان 0 لهأ ةجردىفوأةن 21 ىر اوحىفىأ( (ىدردف)

 لات(الجرّنا)ام مع ىلاعت 649 هللا ىذر سابع نياوثث ةاعن نع« ودمنباوىفاريطلا ءاور ىأ (ىءدو) ةنحملالوخد
 نهرا سقت قف وهرب | تخت ببببسسسسسو»

 ىقتارن ين" الادنالا
 هللالو_سرولوهنانو#

 ب ه.اعىلاعت هللا ىلص
 تارئاهناشاقناا نعو

 نبدي زنب هللادبعىف
 ىلص ىنلاىتأ) هردبع

 نا)ىذم رتل اهمعماو يو ير ىلأ نبا (ىلعز و هيذ طاغلا ىلا مهضعن هنو تالا

 اه كسمأ ىأ م ,مءىلاع: هللا ىدر ىلع نب 0 مديد[ ابو فى اعىلاعت هللا لص ىنلا

 ( اها 0 دما نيطت لا ىلا را ةراش اند هتحأو د ء>أ نم لاهو هخذىفو . لاهتف)

 انتوا لس وسرد تارا الم مولا لام ىأ | روز !هةمطاف دبات ه:ءىلاعت هللا ىضرايلع

 دادم مالا نوددو ءصا | ريمع < ه3 «دلاى عارلا لاقى ارثعو ”دمراك أى :>ردقىم رعم ل :اك)_وميلع

 مد) كا >:اة_ جرد نويلع اح رالو ىلا حت هبا لاق ءيذرلا ةارئإلا نعاهم ربعت ومل_لاوعطلاةجردك
 لاققث ٍلسو هيلع ىلاعت هللا : : ىف مل_-وهيل تاس مسا ىرءااواهرهاظ ىلع ءملاف را ىفةءايقلامومبديرأن ا ( ةمايقلا
 فاتت تار اوجراب ل :داإةلماكاورخ" الاهديرأ ناو هم الارث 0 مآ نم مهريغ ىلع مهم دقي وهنممهب رق دحاو دعص
 أو ىلامو ىلهأ نمىلآ نعهنود مني او ىناريطلا» اور( ىور وزرأك ك3 قرف |ةعملاالبر ,هلاءد :ايز نءةرابعةج ردلاوةيعملاف

 ظ065008 هللادبعو هل.ةىأن نات ءاخرملا ا لوس ل ومناوتما ىأ(ريصأاذ كركذال قئوغبلا لاق( مل-وهيلءىلاعأ هللا ىل_-ص ىن :!!قاالحر نا)مهنعلاهتهّناىدر سارا وكلا
 رظناف)ك يدلرضحأ ىأ َن و وحجم الل 2 :اللاقذ) ىنرا ىراسصتلازدض ضاع
 الع ا ىرخارادلرادلا هذ - هنمل-ةننوتومن_ءاناىأ(ك ومو قومتركذ فاو م) كسي درب يصرع بسم يلةنطمطبف( يار تح )ثلا نع ةدس كاتو نمد(نعوبسا.ذ) ضلاوأرسكلا ا -ةتاىأ(كيلا ركذلا 00 :ك ام صو م_تاركذأوأ كروصت أوى :هذى لركذنأىأ ( كرك ذالفاوملاموىلهأ

 داق رو مدا مه)ىل-ءلاتاحردلا ف ىلا(تءفرإ توملاد- 3 ) :4 يم كل ل اوضح :م 09- و (تفر ١

 كناتفر_هفإل امقأهتم ىلص ىلا اح ىقريعوماتلا مخدانأأا متاهتفتلأو )نيدجأ م- -ماعهمال_-وهللاتاول_ص (نييدنلا
 تفر تيل كلعنماذا مدعل نانو همنا وابي هتعفرو ةذجا سوه ع ىلاعت 0 وءيلعلاعتهللا
 نموىلاعت هلال رماف) كرغهيلا لي ِ :اللوخدلادعد ( كارأال) كاذب هسفنىفهمزح

 اهقعد“ وك ل ذو اًضدأ هله هم همزأد ء - هرم | 4 علا 0 : هللا ىص(لوسرلاو هلباعطب

 مين 2 دل 0 وانام دن سرح فل جرلاركذل

 نيلس .رااىأ(ئيونلاعم ||“

 ىأ 1 ناو)
 ال يع ىلا

 0 2-5 و 0 وزنيعالا» 700 داو ءمنالنايب(ن .تاضلاوءاده_لاونيقيدصلاو
 هاعدذ) مدح ٠ لك :دارالو هأءريغ ود اولا ىلع هعوةول عمد لوز وريم .ة(اةيفر) مه:حا|امى[ ب جعت

 جوج جبل ا ا رب رج 1 ___جحجحجحطا انتل ال ؤر ىفداريشتثو هلاباوج (هيلغإد ب" الاهذه ىأ (اهأرقف)لجرلاكلذرو طح باط ىأ ( لو هيلع هللا ىلص لع أم نوك اف
 (لوسرلاو هللا عطب نمو) قار غلا لو دح نع قاثعالة لست ىأ(ىلاعت تلا لرتاف) محارانك ذئذ ةيحى ران ىف م ءنلاةنجريصتق

 هن رقلاو ةيعملا ةمعنب ىأ(م-مءاعهللا مذأن يذلا عم )قايلوالنوقاسثملا وىلام>النو. .غاىأ(ك لو رانا هر عسشبواءجقكأ

 نع لاماقمىفنءاماكلاو ىيد-صةلاو ىدضل|ىفن غلاب ملاىأ(نيقيد_هلاو )نياسرملان م معأ(نييدنلا نم )معها ملا
 هفاخ قوةحو هللا قوة ن.ءاتلا ىأ(نيحاصلاو)ةدابعلا ى قيرطى ةبراغلاحالوةدهالا فيس: ىأ(ءادهشلاو) ىنيقحتلاو

 وأك ت ءذلا لجرلا يدانيأ( هءاعدف )اق فونم وي .مع لاجو موتمد اتم لاكلا هانت فوا ةرمهتسح|امىأ (اقيفركثاوأن حو)

 ماغش ىلع هنااغث ان ناكا#ءاغشو( هبل ءاهأر ةن)



 مسوهياعىل اعتهلاىلصههجوىلاىأ(هيلارظني لسوهياعللا «تهللا لص ىنلادتعلجرناك) هجر فرغيالا رخآ دفضفف)

 تنأ ىلإ لاف :ة+سىقو(نات)كلاحو ءْكن اشثىأ(كلاباملا ةذ)هيدلهرمصي ض غال ىأ فرطرامةخن ىفوهارلارسسك 7 ,( قرط :الإ
 00 ا عازر هع :اانىوربو ف ا مو. 3 ه0

 0000 0 ا ا ا ت2 ص اة ررلا لالالا
 تدس ىأ(كإيضفب)
 ىلاعتو هناحم سو مق

 لاوس َندحهلعشلالا

 'لارأ الرو رضا مدمني
 ىأ (ةي"الا هللالزتاف)
 انلةياسش ةيدضاملا

 لا كل
 ثيد>قو) ة هينا دل

 (هنعىلاعتملا عمر نبأ

 ءامنالا 2 0 1 4 5-0000

 تدعنص نو ةيدسص مثليمكسلاةبردىلا لاك !اد>نوزوا جلا ل مغلاو لعل الاكنوزث املا
 ى>ةيفصتلاو ةضايرلاسدقلاجراعمىلاى :رخأوتان" الاوج >4 ىفرظنلا ىتارعملاةراث 556
 نوحلاصمت قارا هظاوهّللاةماكءالعا ىف مهسفنأ اوأذيءادهش مث مهرب ةميلع علط احلام ىلعاوعلطا

 لقا ازعيرل(رخ [ثيدحىفو) مدسةتامةيعلابدارملاو هتاضرعف مملاو ماوهتعاط قمهراعأ وفرص

 امزالمىأ(مل_بوهيلعىلاعتهنلاىل_صىنلادنع)اميرقدرك ذ ذمدق ن موأن انو: وهلة( لجرناك)

 زرَسكق ءااط !!نوكسو ايلا عتفب ( فرط مر !|ههد وىلار طخ 11 ةديافأ (هبلار ظنيلهن

 000 نههنعهقرص» وأ هر كد ص غد ورح ” الا ىلعه ين هل _>قدطت ال ىأ أنو نم ءامهملاع ءارلا

 وهلهفرءأالوكلاضأ عب هكوهو فاتوهلو | مضيفا ارطالا نمهناضرالا ىلا هرمصمب | .ماراةرطم تايعوم الاداري رطب خبال أ مهضعبلوت رهاظو رقى آرصبلا فرطامو رضي ب وضك فرطي فرط نم 006
 ىت>ّكن أشامىأ (كلااملوميلع لاتقل فصالات هريسة ف عما ل دوأهمأ ءفر#ةوأةباود تال كيو
 55 وهنومح نهيثم-(داعىلءاب رح( ىم ا اوتنأى ان كيدغأ(لاق) تومااكهعدتو رظنلاد_< نملاق مو هيلع قلاع
 اذافإ) هن هدوزت أوم عمت نالايذدلا فا 3 مادام ك هج وىفىرظنةماد 00 :أىأ(كي !| رظنلاب عّتمأ) قىدهناك ىدبحأ
 ليفت بيس ىأ(كليضفتب) هراوجف ؟ةلاعلا ل زانملا ىلا( هللا كعف ةرالاهد_هد 2 .ةلامون ناك تن 0
 قو)هرخ آىلالورلاوهللاعط» نمو هلوةىنعي ةروك ذملا(ةن' الاهثلالزناف) هتاقول خر ئاسىلعكلهللا تو عب 0

 ملط 1 1 د اا ل ا و ااا تحلل

 | وسما حار 1 1 قاينمالا» اورىذلاه:ءىلاعت هللا ىذر(سنأ ثيدح 9 0 بنارع

 ى ور نمانكمتمأ سرق ىأ ) ة-:4اىق خمناكىند>أ نم م) هت. ةمالع ل صةىف هلوطد هلوقب هىلاعت ىذو لعل

 مدقت|ك ةيقيقحا ةيعملادارملا سداو قرابزو 1 كفيلا
 كلج ااوةعالاه كعب ةخسنىفو (ةعالاو )ءاحلصلاوءأ ملعلا نم *:( فلس ٠١ نعىوراميق لصف)# 3 لصف)#

 ةءاحصلاب فاد امه_ضعد رفقة رياغملا ىذتقيا؟نارسقي دقو ماعلا ىلع صاخلا فطع نموه 5 (فاس |١ نعىوراميق
 فوثااوةميغلاو روض اىفنوكتةبحلاوايرا.ةخاامب سك موأن اك ايبعيمط ىناحو را لمملا ة.لاو نجا نهىأ(ةمئالاو) ( هلمهقوشو مل-سوهيلعىلاءتهزلا ىلص ىنللم حم نم) مهدعد نمو نيد أ“ لا عاب ”ايةعالاو نيعب اثلاو نيعدأ“ !اوةباحصلاىأ
 ضراغلانب!لوقحرشىفلا هتهّلا هجر ىرصيل لاقوة بحل ن مص خو هفةميغلا فس غنلا باد نيدهتغان منيدلامأىق
 ةرذخ ل وأ طب لو 0 ىتدن قفا ساو قوش نيداسو هرس سل ىلص ىننلل موتبحم نم (

 (ديهشلا ىضاقلاانثد->) م وقال حالطصاو هوأىود>غلان ءاجار نك[ فلا فز كاف اليم ادد مايثشاىأ (هلوهقوشو ةدايزلينل لاصولالا باد قايئثالاو قارفلا لاح هيوم ىلا بلان طاب ناذ_كاقوشلا | مسد هلع ىلا هند
 وهو مد-هن(ىزارل انثد)لاتمدقتدةو: ردع ىبماة: .ىن(ىرذعا اانةدح) لاق مدقتدقوةركس نيا ياء ةدصووس تي ةرلا

 [مكجيحصلا تحاصوةذ_ىلا ماما (لسمانث دح) لاقمدس 2:5 نارقسن يد نب مهارباوه( نايفس لا فو نياانثدح)لاتمت:نايبو مناي مدقت(ىدولحلاانندح) لاتسايقلا الخلع ىرلاىلاةبسن || (اني )بح ددبرق

 لاق ىأ(انت ىزارلاانثدح)ةمدعملالاذلا نوكسونيعلا مضن(ىرذعلا)انث :ثرح 0ر27 71777 7 077جم اما[ رسب راي_-ليقو ىلعل.ةوى<ل-_.ةفدمساىففاة+اودره_سنب (ةستقانثد_>) لاقمدقت 8 2 /
 انبدحىأ (انث) هذع ل سمح رح ىوار نايقسنب د6 نب يهارب اوهو(نايعسا) انثدح ىأ(انث ا ىدولحما)انثدح

 همسأ يف ماثخأو ديعسنب اوهوهمقل ريغصتلاب(ةب شق )ان دحىأ(ان" 2 حيمتااب>اصىأ( ملسم)

- 



 هح-ف قوريغصتلاب( ليهسنء) ةيردشكسالا لب رتىفاللاءايلاديدشب ىراقلاو هاذه( نجرل دمع نيبوةعبإانثدحىأ(انث)
 مو« ل ءيلاعت هللا لص هللا لو -ر نا هن ىلاعت هللا ىذر رب رهىفأ نع)ن اوك ذهمساو نامل لاصورأو هءونأ ( بأن ع) لهس

 2 ىأ(سانابحىلا) سانلادشأ ن مة: نو( ىتمأ شأن ملاق

 ىدح |ة:سفونوهة:لاهلجرخأ ةقثلا مر دنكسالا لب زن ىراقلا( نجرلادبعنيبوقعبانت دح)لاق

 ىلأنع) ناوك ذب ف ورعملاناملا لاصوه(هبأ نع)هناوبمد ه0( ل. هس نعل ةثامو نيناسعو
 نملاة م وميلعىلاعت هللا ىلص هاو سر نأ ) ملمءاور حي ثيدح ىف( ه:ءىلاعت هللا ىذرةرب رش

 عامسلا قفاوناو غلبأ اذهنالرصخأ هنا عمس>أ ل قيل وزيبمتلا لع يوصنء(ابحىل ىتمأدثأ
 ىلأو ىستأن ود ةو_فدشأ ىلاعت هلوقك ةداملاوةغيصلا.هنوكو دارملا لعاحيرصهتلالدإ سايقلاو
 هر وهطظ عماد همهقيمل نموها هأوهفن نمهيلا بح أوهدهرصع ؤنأك نم ل ثم مهنال هيضيعشلانع

 هسفن نمهيلابحأ نوك أ ى>5 دحأ نمؤنال لوةموهغم قي واقعضوة:دشت وافي بحا لاق
 هناهج فام لم_ضفتلاو ىبتناهتمدتىف غابملا اذهغلب نمدل-جنمم-منالاة.ناالاهقوفئثالو
 (ىد_هبنونوكيس ان)لاقاذلورابتعالا اذ باهربغلضفت نامالا ىفةلخادلا هرب نمةبحمود كنق
 ىمتالولو فد هاثوهرصبب ( ىف ارول) هناىق بغرب وسح ىأ ( مدح دود) هلوةب واذ مبهتي دش أنيق

 قول فوه. ور لجال هلامو هلهأ ل ذب ول ىنممي ىأ اذكي همعبك لب اعملاو ةيل دبللانهءابلا ( هل مو هلهأنأ)
 لكلذبباهدوب هى. ةرىنمّب ىأرد_ةمدو لوعفمو راوحلاةفوذحمةيطرشاهلا لل.قفلاوقأ ثم
 دو:لوعفماهد دام عمىهودب ردصماها ليقو لعف هلي لك هل ,اقمب ىف آرولو رب د-ةتلاو هيلعزعبأم
 ىنادعلاىراغغلا(رذ لأن ع)اظفلهنمسيرقوهانععىأ(هلمءو) ةاحتلاهنيباك نع ف رحاها ليقو

 (ىسفن نهىلاسحأ تنال سو هيلع ىل اعتهّللا لص ىنلل هلوةو رعشي دح مدقت دقو روه كلا
 ىف) امهري_غوناوفصوناروثك ( ةياحصلا نعمدقتامو) اذه لبةىذلا لهغلا ىف ل صف” مدقتو
 ناكام) ماكاققوامتابث اوءاملا فذ حب( صاعلانب و رعنعو) مهسفنأ نم مهيلا سحأ هنوك ن«( هلم
 هناهيق هاو لي وط يح ثب دح نما هو( ملسو هياعىل اعت هللا ىلص هللا لوس رنمىلابحادحأ

 هرغععهل وعد. ناهنمسلطو !سوهيلعمىلاعت هللا لص هلنال وس رلهتعب اممرك ذامدعد لاوو هبومدنع كب
 ىلابحادحأ ناك املا أو هعبابامدعب و هلق ىلع مهصرحاو هل سانلا ضغبأن اك هناو هنمر صام

 ىح كلالالجا هنمىنيع'المأن | قيطأ تنك اموهمم ىنيعف لجأ الو ل-وهيلعهللاىلد هللا لوسرن#

 ىلاعت هّنبادحر ف:صملارك ذدنعهيلعمالاكلا أ يسوهرخ آىلاهفصأن | تعطتساامهفصىل ليقول

 عتب (نادعم نيدلاخ شنب ةدمع نعءو) مس .وهلع ىلاعت هبا ىلص هاةباحدلا ماظعت لصف مدن هل

 ةلمهملانيعلا تق فةدعهتنباماو مالكا مدقت نونو فلأ و نيتلمهملالادلا متةونيعلا نوكسو يملا

 اهركذناوقصتنبةدمعةباحصلا ىفواهفرعأال ىلا ناهربلالاوةلمهعلادو ةدحوملا نوكسو
 تنفولا اذ_متصخواليل مونلادارأ اذا تأ (شارفىلاىوأي لاهانأ ىنعي ( دلاخناكامتلاه) كانا

 رعاشلالاواماملاةءاوبين هرك دن هيقءرملا نال ||
 عجاضملاك يلا ىنةزدليللاىل « ىتأ اذاىت-سانلاراهخىراهن

 ريغهل نكمل ىألاوحالا معأن مءانثتسا(مل_سو هيلعهتلا لص وهللا لوسر ىلا ةقوشنهرك ذي وهوالا)
 (راصنالاو نيرحاهملانم)د لاو أ سو هيلع اعت هللا ىلص هللا لوسرلريمضلا ( هءاح[ىل او )لاحم اذه
 مهئامسايمهدسعب ىأ (مهيمسس) ةباحصلا نمالج رنيعبس ل ىص#لا الك !او هاذهدلاخو

 نونوكي)هتعنو مدقتملا |
 نودل و ىأ (ىدعد

 نودج وب و ىناي> دهب
 (مهدحأ دون افودعد

 ىأ(فآرول) ىنمتيىأ
 هل-هاب) ىنرصبب نا
 مدقتو)امهديىأ( هلامو

 قو (رذد أن ع 7

 ثيدحمل2:دقوة+ت

 هنع ىلاعت هللا ىذررع

 ىدسعملا اذ هىىأ

 قيما رخآ ىأ(ءاوقو)
 ىلاعت هللا ىلص ىنلل)

 ىلاس>[تنالإسو هيلع
 ىوروىأ (ىسفن نم
 ةباحصلا نم مدقتامو)

 اذهلثهىفىأ( هلثم
 نيورع نءو)اريثك درو

 (هنع هللا ىدر صاعلا

 هايلابىصاعلاة فن ىقو
 مباوصلا هه لوالاو

 ق.ساميثهقيقانركذ

 ام)باتكلاح رش نه

 قل نمىأ (دحأ ناك
 هللالوسر نمىلاس>أ)

 ملسوهلعملاعت هللا لص
 نب دلاخت نب دمع نعو
 دبع ف ورعملا(نادعم
 ناوقص نيدلاخ تنب
 اهرك ذابيبأ نعتور

 هناقث ىف نابحنا

 باتكلا نماماوهلاف
 04 ير يااا را 77بيبب 7 ربربرطرصوصصصلططلطلماللابلبللال

 ىلاعن هللاىب_صهللالوسرىلاهقوشنمرك ذي وهوالا) هلدقرعىأ (شارفملا ىوايدلاخناكامتلاد) باوصلا,ل-ءأهللاو

 دحاو دعت



 ىو ىسحامهانعموأ نيل ,تلا عرق ف عرفو ىأ( ىلدفو)نيدلا لو دأ ىف ىأ( ىلصأ) 4 كوري و ح6*:< ىأ(مهزرقي 3و

 ٌقاسكللا نا ىرهولا نءىلالا هل ةاماماو ىدالوأ و ىلابآ ةلرنع مهراغصو مهرابك نا ىندملاودولوملا لصفلاودلا ولا لصالا ل قو
 ن<مييلاو)نايبلا له[ ىلع ىذالكههج ورهظيالفناسالا لصقلاو بسلا ه1 لصالا لصفالو هللصأ المهلوةلاق

 00 نملك ادت ىايضوفالا .٠ هدم شاووي رفاق ايع (ىصقوىلصأ مهلوةيوز معلا وشاكر 0 اي 2 5 2 م 0 - ىأءاكلارسكي (ىداق

 لدأ هلام لهنا قو عاش أ وهو ىأ ) 25 لج
 نعوحا>صلاىفاذكو ناسلو سس>ىآ لصقو

 لصأال مفوةبلعت

 مم وقد عمباعنادارملان ا رهاظلاوةغللا لهأهرك ذاما ذه دلرلا لدقلاو دلاولا لدالا لدقئالو هل 10 كلا
 لاط)نينحلا نممهدو هعرك ذب قانشي ىأ (ىاقن<) مهريخملاال(مويلاو)ررحولف ى>أو ل دغأ 2 : 0 كَ 6-00 «*س "اهو ٍِع - . 1 .٠ ع ..؟ ٠ د .5

 ىت>قوملجعىا(كيلاىذبةبر)اب(لجعف) مةوعىةراةملوطو مهبىدهعدعبل( مييأاىتوش 0 1 5200-8

 3 ل 5 َ هاي 1 - 2 ا 8 2 ل ل اج وا ةريخالا ةإ_مارركي

 117 اللات سو كاك ناكادلاب لماع هتيد ن5 قامناذازو < ءافاهوركمناك ناو توملا ||. "لي ى- اهلك # ىكواد_ه هلوق رعي فههونىفقرغت_بوماث ىتحىأ(موتلاهيلغي ىتح) كلذددربل رب الومهاتأ | © ني ع
 ىور وةخ-ن ىفوهنعىلاعتهللا ىضر قيدصلا (ركب لأن عو) ىذهرتلا ك4 نعى الا لصفلا تاريجلاعوع داوود

 ر-عنبا نعد ران ؤرك اسعنباهاوراكهدلاو ةفاحقونآ لسأ امل (ل_بوهيلعمتلا ىلدىناللاقدنا نعو)نازحالا بج وم
 باو( بلاط مالسال) م.وهو ىدلانيدلب ىل( قاب لنهب ىذلو)ا..مع لان هلا نر | (هنعيلا*هئل شرك
 وهو ىد_:ءبحأورسأى أ( ىيعلرقأ)هءالساىأ(ناك) _سوهيلع ىلاعت هللا لص عىبعي مسقلا نع ىورود>_-سقو

 ةقاحت وبأوه:عىلا هتهللا ىذر(ةفاحتابأءابأ ىعب همالسا نم ) هريغا تقتان لو تخكساه رسلامتأر رس نان ءهخراتو اذانيعلان اف تايثلاو رارقلا نهواراحز زحل عمدودراب ر ورسلا عمدنالدربااودورقلا نم ىيعدرق || ركاسعنب!ءاوراكركي أ
 همالسا ن_س>و حتقلا موي ل سأ مع نيدعس نب سعك نب ورع نب ماعنينامثعودو قيدصل ا وبأ وه امج معلا هيدا ضر
 ةئاح5 ىنأ ريغوهريغةفا-ةوبأ مسا ن هةءاحدلا ف سلو ةرشع عد رأ ةنس فوت ى>هنباةافودعب قبو يد يتلا لام هناز نع

 مالسانوك نمروك ذملا(كلذ)نايب( و)هابأ ظفلانه خلا صعب نمطقسو ىهذلاد رك ذاك ىفزملا وهيلعىلاعتدتلا
 نوهريُشك نمكيلاسحاأىأ(كنيع ارقأناكتلاطىنأ مالسا نا ) هدب مالسا نههنيعلرقأ بأ اطىأ ىأ( كاب, ةهىذلاو

 مل سوهيلءىلاعت هللا ىلصناكوهتلاغفك ىفناكذاهدلاوةلرثءناكوادددشابحه بك ناك هنافر ومالا قالا ىلا كال سرا ىأ
 لوةسلو متاخوبأو ق>سا نياود_جأ اور ثردحلا|ذهوا رئاكتاسخ ماسالا هللا هده نأ دي ناكبااطىنأمالسال

 حيت هناب ه-يلع ض رعي ىث> مهوث كهل ضإ رم خسنلا صعب ىفأك ىوروىلاسءت هللا هر ف نصملا ارورسدشأى أ( ىنيعلرقأ

 هللا ىدرركي وأد ان اقدح_ملا لخد تقلا مون لسو هيلع ىلا «تنهللا ىلص هللا لوسر ناك وهقرط تددعت ىعيهمالسانم) ىدتنمع

 ىقعيشلا تكرئاله سوه.اعىلاعت هللا ىل_كدهللالوسر هللا ةفى عدة ناك وهدوقي همبابهخع فلات ىضررماعنب نامثع (ءابأ

 هيل عىلاعت هللا ىل_صهجاؤكيلا ىديناق>اوههللالوسراب ركب ونأ لا ةقديت آ انانوك |ىدحهتد (ةفاحةابأ)هنعملاعت هللا
 ىلاعت هللا ىل_صهللال وسر لاقفاضا.ب ةمامثلاكهسأرو ل ءاف أ هللا ةودر دص عسم مدن ديني سو نا شاعفاقلا 0

 ركيوبألاو مو هيلعىلاعت هللا ىلصهللال وسر همالساب رسال وهومذخا ىنعيا ذه و ريغ بوهيلع 3 0 2

 مدة ثيح ىب_ةالام ملسوهياعىلاعت هللا ىلدهّللال و برأ هتبحم ن ههيخوهرخ آى ىحلاب كعب ىذلاو

 «يلعىلا عت هللا لصدنلا لوسرل هتيحمتناكبلاطانأن الع اوهسفت ىلع هلأ عل ةنةرعس :امىلع هرمساأم

 وهو ةميظعةمكح هيفومالسالا دهرا نك قف هلق قهقيدصت و هللا لوسرهنابهنقر عمو لسو

 ىبأ ةكرت نمدص+خوهنا

 هعىلاعتهللا ىذرركي
 هدالوأىف هدرؤو سدس

 اولبة يل لاول هيلع رت دح أن اكام ىت>ا رهاظ هّتياجحو هراوج ىف ناك لو هيلعىلاءتهَنلا ىلص هنا 0 5 كاذو) .
 لوسرلة رجلا تمزل تاماملاذلو كل ذل هناا ىل_عهتلا عفن مهدنعنيماسمالراوجالذا هراوج ِ :

 ىدهلا فيلا نياكءاملعلا ضع هل نطغتاسمما ذ_هوه دب ل_هأومل سو هياعىلاسعت هللا ىلههللا
 (رعنع) رعنيانعرازيدلاو قهمااءاورامىوعهىفىأ (وكو) عاّتمالابحاصو ىوبنلا

 ىأمال-هانا) كلذ
 (كلنعأ ارذأ ناك بلاط

 هرما ىلع سا اغهللاو ىتءت

 نيا نما وتدم>أ نمىدج الش اىلاعت هل وقلت ني>كلذلاةهلعأو

 (هنعىلاعت هلا ىذرر عن ءهوكفو) مالسااوةالصلا هيلع ىنلاهانهو حفلا ماعدوبأ ل أن يخوأ نيد لاب لءأوهوءاشإ نم ىدبهللا
 امهنعملاعتهللا ىذرر عن عر عنيا نعرازملاو ىويبلاهاورامركب أ ثيدحريظن ىأ



 ناك نا هناء. رثو ه1: وأهمال- اىل.ةهلاونا مالسالا و هلام ءغرتو ةءأ ا أ ىأ( سام .هلل) ىلإ دمااعك ؛دحولاوىأ ( لاق هن 0

 35 4-1 +وولىأ(باطلام تا نم) ىرشلاب كابىأ(ىلابحأ) لس ءال_ءاىأهنردص* نانا ىلع: ز مهلا عقب( لت :نأ) لعب

 ومسك :ن انيكك 4 دلا حجرو عم بطلا بى أ (لسوهي اعىلاع دهس موج هينا نجح ا ا اىا(كلذنال)ا اًضرف

 ىلإ ني لع _س نس ل 7 ععمسأ نع قويملا نعاذ كوىزاغملا ماماىأ(ق>-انبا نءو) هباردوةهباورد معد و هوك ءطرشوز وفا

 ىأ(ا ع>وز 2 اهوخأواهوبألثق) مو قدسا ْن [ةنأَو درا راطش نمىأ(ر اهي انا نمهأ ما نا زالسرع صادو

 امترزرا | ناز دم سسسسل مد اا د هت و سدا ع ال كلا رجلا فيون نسب <
 هللا ل وسر مع( سابعلل لاق هنا «فعىلاعت هللا ىذر بان هلا نبا |

 0 0 بق |( من نا) ) ملسو هم ءلعىلاعت هللا ىلص

 4.85 نم د

 !اوهدعب [ةنردضما اهحّتمب وهمالسال مق هأ لاو ناك نا .طرشلان أو 4 لك

 711 0 داس اجمال 5 0 لا مالسا نمىلابحا)ىأ,اليؤاتلا

 ا عما ا ا رو
رش أاملةكم حمذ ىف هل كلذ هلوةناكو

ع إو هي ءاعمىلا مد هللا ىبص ىبنلا ف
 زل رت ارالا 7 هلغب سابعلا بكرو ةكم ىل

 تا ل نايقسو.أ ل اقذ رعمآرثاهذكرو رفاكوهو هقلخ برن نايقسلبابكزاو لسوق ل١
 داهطشتماو نينو ار مال رحدت ثا كننم ىنكمأ ىذلا هند جلا هَيباَودَع

 ننقوالانم ةنعئاط | ايل نام و رحرتك اهل هتالوسراب هيرسآ نا نسال لامع نهرا حلا
 نياسرملاديسلةةةعاشاو كينايرلا» وبك مالسالسابعاي الهم لاق اذ_هلثمتلقام ىدع ىنبلاحر ن«ناكول باطل |نبااد

 نيكرشملا نال ىلع 1 بلا سحاط(قحنأ نبانعو)هرخ آ ىلا ل-أول ب اطل مالسان زمملابحأ

 تباع ميمو ىه( راصنالا نمةأرعا نا)السرم صادو ىلأن يدع سنيد# نب ليءمسا نع ىوبلااطب ذب اءاوراذهو

 ىلصءللا لو_سر لعثام ةوزغل اهدنع تناك لمح مسا(دحأ موز ءادهش(اهج وزواهو خو اهونأ ل“ :)اهمس مورانيد ىنب نم

 م

 02 عن هللا سد !(ملكوهس لع هللا ىل هللا ل وسر لعذ امتلاقثملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا لور عم) هر وهشملا

 0 2 4 لعفاانال ايدام كل ذب ترع- ءوهناي>وهتمالسنءلاو ءادارملااماوة_ةيقح لعق نءلاولادارملا
 ىرح ىك ]وعم هنوك

 يياديض ومال بنا لاف انلؤ دمنا ذآ فاو ارا لسا اري_اولاو همزالدب راها مزلت

 دا 7 0 ب تلاق) ميز
 اولاق) هلاح فيكو هل

 قفار لع أ(اخ أ هر لالالالا صن خصم تاق) هيا طامدم(اراملف)# ورة او
حأالو همىلابأ النيه ىنءىرخأ مالمث ماللاومب ا حاف دعب ( لاج) كمي هدو مالسدعب

 ير مو مم نوكي وهياعنز

 سقلائرمالوقلوالادهاشولوالادار اودادضالا نءهنالاضب أ مظع ىنععلاج
 هود عن ملا سو هندد

 وهوةخ ذو (وه) لاح هفال + ئث لكالأ * مهر ديسأ ىنب لقي

 ىأ (نيبام هللادمحت) ىوهظعن:هوالتوطس نئلو « اللحن وةعالتوفع نلف هلوتىلاثلاو

 0 و سد لأ 200 ملسوهيلع ىلاعت هللا لص هللا ل ورة هيد ةنواهناماةوق ىلع ليلدوهو

 هناا ضنا ىا(تلاط)ا ايا 30 ل ههجودللامرك (بلاط فأن ىلع لثسو)
 (هيلار اظزأ ىد هيندأ) انلا ومأن مانيلا بح هللاوناكلاق) هتد-ثىوراد_ةمامىأ (ملسو هيلعيىلاعتهننا ىلصهللأ

يلا حّتف عماهرم كو ةرمملا مضت )ا ءاهءأوانئااواندالوأو
 وابا لق تال الا ءيفةغل مأىععةسهمأ عجاهرسك و

 هنو رأةحيصةخسن بحأ(و ١ تامأ مثاهملا فلاقيو 5 ىلأس ايا قد_:>ىتومأ « لاومدآ ىندب صخب هنا

 يل را اداعأو هريصق عصقالاو رصقي ولع وسطعلاة دش ىبعع (أمظلاىلعدرابلا ءاملانم)

 ماللاو يحل عتش(للج)كتييصمربغو أ كتمالسدعبىأ كلدعب مهريغوجوز»خاوبألتةنمكأ (٠ ث افش - ؛ه)
 (ههجوهللا مرك بلاط ىنأن با ىلع ل سو ) ةريبك ةقاشالةريقح ةنيه ىأ ةريغصدررتا غم ى>سا نب |ةياور ىف؛احو نيه ىأىلوالا
 هللا ىضر ىلع ىأ (لاقإسو هينعىلاعتدقلا ىلصهنلالو.-رل)تيبلا لها ةعاجوأ بأ .اهعلارشعمىأ (قبح ناك فيك )هجر م ىردنال

 ءاملانموانت اهمأو انثابآواندالوأوانلاومأن هانيلاسحأ) ضرتعم مسق (هللاو) لو «يلعىلاعت هللا ىلص ىنلا ىأ(ناك)هنعىلاعت

 | مناىلاءامباوح ورلا حور هنالاعغن دبش هنايراعشا امن ةداعاوفو شملا:دشوهو.دمزوحجو اروصتمن تحت خب( املا عدرابلا



 هلجيرخأ ريغو كلامهنعورباحور ع نيانءىور لياج عبأت ىر علا هيشقلا ىأ(هللا هجر سن يديز نعر) موحاورأ نم مهمل بحأ
 هناعارعم هاف ىأ (سأنلإ سرحت وا هنعىلاهتهّللا ىضررع جرخ )د دزلاىف كرابملا نيا هنعهاور ثيدحلاوةمسلا بدكلا باحتأ
 فد_-::ىأ(شفنتز وجعاذاو) .د_-صةفىأ(تيبىف)اجارسىأ (احابصم ىأر ف هتفالخ مايأ ىف هيداع ىلع مفاوحأ ن عربي و

 د_كنت ىهوىأ(لوقتو) سيفنتلاك مني ى>كعباصايْئملا قد رفتوهو شفنلا نمةمجعملانيشلاوءاقلا مضي وهو (افوص)
 فيعضتبةرخ”الا ىفوهرماراهظاوهركذءال_ءاناين دلا ىف هلمهميظعتنهةالصلابدارملاو راب وارب ع.ج(رارنالا ةالصد ىلع )احر
 ةدابعللمايقلاريثك ىأ(اماو5) تن ىأ(تنكدق) في فختا اودي ددْمااب ريخ عج( زايغالاو وديطلاهياعىلص) ه رد ةةعقر رحأ
 ديرأوأءاكب وذىأدودمملا ىفةغلانو:مار وضةمةد>وملا مضي (اكب)ةضايرللمارصلا ريثك ى أ الصأىحدلا هلعج واماوصةءاور فو
 ةرو رضا رصق هلوقب ىكدلا برغأ دقو إقامة لب 121 م هنأ ىبءملا اذه وءاكلا نمع هن اك هناك 5 ردكل ىب عيل دعملج ركةغلابملاهن
 ءاكملا ليو ىنءملا ىئهتبارغدجو ىنئالوءاكملا ةرثك ىفةغلا .هفاكل ادد 31 ادودماه-ةقب هلصأو نزولا
 دول توصلا عقرب
 نيديزنعءو) هيفةمغرلاةدشوءاسملاة ب لاحهنالاوظلا صو هتعفنءةدشلو بكاصرخآ عون هنال رودةمتوصالب عمدلاو

 أ || ضعدىف عةوامامأو
 ىف هنداعىلع (سانلا سرة )ةنيدملا ةقزاله تدب نمهنعملاعت هللا ىذر باطل !ني( رعب رخ) لاق ءاكن دو رقما خسنلا

 هدصقف (ثيبىف)ادقوم(احابص «ىأرف) سائلا لاح فرعيل سعب وةقزألا قرود. ناكاذاهتفالخ || رار و ىاكلادء دشن
 انهحارشلا نمرأ لواضيأةز وجعلاةي وة:-هةأرماىأ(ازوغىأرث) هيفوهىذلا تدبأا ىفامىربل : 0

 مول_عمدحال_صالنطقلاو فوصلا سفنوةمج عمي ثوءاقلا مضد (افوص شفنت)ئثداهج رثنم
 ىلءورو هت مةالصا | ىنعم( راربالاةال صدم ىلع) عد رسلار حك نمارعد دشنت ىأ(لو#:) ىه()
 لكوهورابورب عج راربالاو + مقمهعسوة ارد دملا ىلءفرظلا مدن زو وردعم وأ الصد قاعمم

 نيبيطل ادا رمل( رامخالان ويطل اهيلعىلص) را اربالا هب وعدتام لك هل وعدا ىأ قةمهيرأ عييطم

 د-ة) ىق:أوريخأ ىعع ريخ عجوأ ف فخمريخ عجرايخالاو مهرئارسومهرهاوط تباطن يذلا نوقتملا
 اكبوةدابعلل مايقلاريثك ىأ ل يللا الصد ص” مايقلانالاد>,تمىأاماوق(راحسالاباكب اماوق تنك ١
 وهو رحسعجراحسالاورصقد ودع وهوذغلا لل هيلعقاطأ لعانلا مءا ىنععر ددمرصقل او ءابلا مد

 نازيملا فةج رتهلوةتسلا بةكلا باد هل ج رخأ ةئاسو نيثالثو تسة:سىفوت ىرمعلا هيقفلا ( ل-أ

 مةدسم وهف نيونثلاو

 انزو مقسنكل وعم
 ةخ.ةقامادكو ىدمو

 دب داب هطمضصض نم

 وهو 2-منودد انوه

 ىكدلاهيلاهذىذلا

 ١ فيقختااب ءاكب ا عضعت
 مالكلاوفاكلاديد_.ثةباكب نا نمل ةاموةداردو باور باوصأ اوهاذ_هىف ىنععءاما اول_للارخآ ا ل ا اناف

 ىلعه_ةاضالاوءابنودد را>سالل فاضمدودمءاكب نا نهل_ءقاماذكو نزولاراسكن الماظن الع حس *

 فودحم ربخوت يا مساوهو ىماعىءمىرعش(راوطا ايانااو ىرغت تيلاب) ف علو فكن ىفىنعم
 ىعوة ينم عجار أذ لاوهنع قلع ىرع لومعم ماعم ُتا(رادلا ىدمحو ىنعمحت له) هأاوةولصاحىا

 سس ايهدارعوة-ةادخمىتثرومأى أل اكاوهوروط ع جراوطاورد_ةةورع هن ىععىهنمتوملا

 هارأ ل -هىأةرخ'الارا ذلاباهدارمنارهاظا او ل_موهياعملاعت هللا ىلد ىنلا هللا هجر فنصملا هلاداك 0 اثا 0 لأ

 ْش ليقاكةفلتشم بابسأ هلوررةمهنافثوملاذعب ل -وهيلعملاعت هن اىلص || 200
 5 2 3 ١ ىببابهنبالنامقل ةيصو

 نمو ءاكبلا نعل فاغىأ مان: أوراحسالاب ىداني كذم سيك كيبدلا نكال

 نيلومعملا نيب ة-يااحة حتا راتىأ( را وطأايانملا او) ىر وضح و ىتيغب ىروعثوىملعىن؟أ ىأ(ى رعشتيلاب)رافغتسالاو

 عمجانانلانافتوةلارارسأو توملاراوطأ ىف توات بسك ة فا خم ىتشتالاح هانمتموءرملا نيب لوكام نا اهبتدافأ ةيطارتعا

 تاوصلاوىسمتنانزولل

 ىلا هانم ةام

 ىلاءامعا ) راح_سالا)

 نب رفختسملاوىلاعت هلوق

 مسوهيلعىلا«ت هلا لص ىذالدثنأ|ادشنمنأدرودةونيعم تةورر دةمهنالة خه ىمسدم ن هور د5 ىأ كيل عهللا نه نم ىهو ةينم

 ناديذحلاكيئاب كلذ لكي * َنرةىفنانورةمرشلاورياف يامال ىميامىقالثىح « مرح تءسمأناونتمأتال رعش

 ىفويملاعئوهناحم_تهللاوهور دعما كلر دقامىقالت ى> ىبهملاو .المالسالا اذه لثآو ةلردأوا لهو هءلعىل عت هربا ىل_صلاقو

 نيعلا ذو ملا حاشي( ىعمحت له) هن -عأرضاح ىملعتيل ىنعملاو ماثالا ديد ىرخأو ما ركلاذخأتةراتةينملاال مل-ءأدللا ودنرتأ

 ناو مأىن-عب(دادلا) ةرو رض ىكاطنالا لاقالةغلءايلا عّمفي( ىيبحو) اهدعب امديدشتو نيعلا حّتْمب ةخسن ىفو نونلا فيفختو

 رازملا نيبو ينإب



 11224 ىللاعت هبا ىدررعساحف :( | رغاار أدع 4 ارادلاا_ُهوَقب و(ملوهلعىلاعت فارم ونا) حالو 2 6 رااىأ (ىنعن)

 نبال - ءللاو مو !!لعىفىأ(ى ىودرو هااهداربا ماقما ذه سدل ىأ( لوط ة راك 2|قو) فارتفالاو قارغللوأ قايئشالا أ(

 7 ملا - نعترتذىأ ل مهم هه رك و همحعمح "غب ( هلجر تردخاو ٠مءىلاعت هللا هرر ع نب هللا د ءعءنا) ىلا

 ارنصع ءامتج إب نر وع و رز تتم ههه سس -- -
 ومح 24 3 - - 0 5 0 اوبابسالاتددعت 3 مرش تام تع اجت ]نم نهو |

 رودثو لك 45ه 1 هد أ:هبسات :«سدلوأ هئدلار ادلادا ارداقتوملا هدد , و ىو ,لودع ءرادلا امع م له ىنءلا ]قو

 17 لا ابملع قراطو قكسهن اهم ىذررعلازا اهيفودهزلابا هدى كراع "ا نءااعاكح ةصقلا

 5 دمك لاقةةعاس !اءز_هقروعلو ىلامتلا باطلا نب ر ,علاَق م :ارهنمتلاتو

 37 لخدا لاقفامتدرفاغت ايم قى 1 تاملكل |! ىدرلاقوا كي !تح:فةكيلعس أب

 ةمسأ م4ي5و (سومياع اعدل لص لا ىدبحا فوقي دصتتا ىنعت) راغغا بهار غشا فرك

 سءانلجراجماك اهماصأ
 هلل ءةث) عامه 1و |[ الإ

 كيلا سائلا >أرك ذا

 ىازلا مذ ذب(ك -:علزب | ع

 50 0 7 5 رألا ىلع ا ممانرمص* 0 (لوط ) كرام اك نيااهلقن ىت !!(هناكس 4!ىفو سس رجسلحف )4-فنحنامل

 امسد_س ضايقنالا | ءاخما عتب (هلحرتردخ) هلي ءالاومويلال ع ف ىسلاتوا ءاورامهنعهللاىذر( رعنباناىورو) امم
 بو ل رك ف ترب بصءلاسدصر ملل >رلا ىرتعي رمأو هوردخأو .اصأ ىأ نمت امهملاع ءارلا 2 ةفولادلا ريكو كمدعم لا

 تبحأر 5 ذاهلليتف) هتامدقم نعو أ اا ن اك دتماول هنالاعب رم ملوزت وهلوهاهكي رت نع عنميف

 0 لازهن وب رك ذاذاهناصأن ءنارد# ا ىناوب رحسانلانال (دادنمب از,كيلاسانلا ||

 هنالإ_سو هيلعىلاعت هللا ىلص هين( ءا دان حاصف :لر دخلا عفدتو ”ةهبزب رغلاةرارحلاٌسفتنت هنرسعأ|
 هدعب ردةملوقلاوأ لوقلا ريسسولا دي وعقمء ادار هاك نموهلكىلاوهيلاسانلاس>[ ||

 واكوهثام-م :.لاصتالا لاك | حاص هل ج ىلع فطن لهنالاف نمو:احنلا دنع هلاث 2ءاقروهتضموهأل

 امةحت ى مار م هواهردذلا ::)تلتم قاد( (ترشثنا اه) زنا بصب ناب فطعرع صقح

 ايضا راك ذأ ف ىووذلاهركذوام-_ممعىلاعت هللا ىذر سامع نبال هلم عةو هنا ىوردقوهونرح
 ةيهاتءلاوأ لوقي هيفوامهربغْن

 ردخلاسهذب .لتتءاء لقتل ناف « هلجرنعب 77 ردو :
 هررقأك عدفمي وأعجو#:ن ,لعاد_:لا ىفةيدغلاءاهو فلاب هاد#ءان , هلوقوة-:. دم ا لهأ :دهاعتاف#اذهو

 هتدان) هور ض قتل ةكلالا ا هترضحىأ لو هجملل“ ءانم .!ابهثعملا ىذر(لالمب راض

 لاص صالا قوهو هد- >ومءأبو م ْنح ا ههملاءارلاوءاحما حا 30 هانرحاو هاو ص ىلءابت حا صىأ(هنأ رعا

 ىفو ثياسوث مب هيولاهعجةةلاهع' ىف ل-ءةهنشسدعنامو يع هين , حنمباداو سهلا

 ىن لك ىف معىعبكلذل | #ق) مهاب رح اوهيعن ىف ل قتامالة- م نسب رح نا هلصأن ألي سو.هاق

 ها رح ىورهنال دق ةانرتس>ايوةتفت معجفت رمأو :أقادي فاما نوتأثلا) ههيدت فرحاووةراغك ب حو

 ةئكاسو اووءاحلا ع ”ةيءابو>اضي أ ىوروهي .ئاننوكسوهلوأ محبو وأةمحعملا ىازلاَو ةلءهل ا ءاحا عتب

 يف عجل“ : ىغذ همن _صااىقاهتل ةواهعزحةد_كاهئادار ماو مالاوهو بولا نم:دحومءاياوبلل ْ

 هللا ىذ هرزالب (لاقث) مد نمو الاذبا هرلاوفاكتوهوتاتلادنر سنو لا حلوه ا

 اهدا رملاوامومدب كرت مو هفرورسو أ نزحمءرملا ىرتعتةفخبرطلا(هاب رطاو)هتلاةاملا در هنعىلاعت
 اماتوللاتاركسف ىت هوعدب وهب رطد ثمغمس هنأك هرزخ آ ىف: درر ءاملاو ف لالا و ءاداللا :هاووىفاثلا

 ىقلا ادغ) هلوقبهيلاراشأ اكخزرملا فى ال حاورالان انهما عا باي>الاةاهالموباوشلا نمهنقيت

 نعمت ا ىان نور 3 ما ةعاسلابزملاوةبحالانهدار !نايبهيزح واذمحك (هيزواد_عمةبحالا

 أ نيت راج لح لا نامزلاادغ لوةبدارملاو مم دىلاعت هللا ىدرةءاحصلا مهبدارملاو ||

 (حاصف)طاسنالا ن-م

 هنوص ىل- ءا .ىدانذىأ

 ءاهلانوكد (ءادمان)

 هللا ىذ رهن 0

 راهظاهيدصق ء:عىلاعت

 ةتاغتسالا ن مضى ةبحلا

 ىقهلجرىأ(ترثثنا)
 رذتءااساو) رو-غلا

 (ه-_ذعمللا ىذدر لالب

 أ لوع-هملا ةغيصد

 هنراقو ةافولا هنرغح
 ىهو( هتأرما تدان تامملا

 هازال دام لس ةباك

 ءاسنلارخ [ىفى-هذلا

 هلنؤلام دب رجتلا نم

 لوسراهانألالبةجوز
 هياعىلاعت هللا لص هللا
 مثالالب نعل أضل و

 نطي (ءازز از لالي
 زو و ىاز نوكفءاح

 ىلع فد هتوامهحتو

 لالي ىأ(لاففتبلسوت وتد )دوار عر ايفا 0 ةبلسلاو تونلا ل صالا فوشو لاةنونلالدب:د_>ولاو»ارلاو

 0 بارب فرس ارداو لب 7-2 :قوى و ىحدلا هلاوال م سنا ناكنا هىعمو ائهدئامسز وهوماع رذئأ (ءابرطاو)

 زحوةحي يصدح 'ىفو / ,تواد )اة ءاسءلاب(هبحالا) ىلا ىور ؛ ؛(اد-غىبل )لاقملا كل زلالالد ساو هلاحالابسانمزجر مث



 متاح ىفو:أرمانعىورب وةخ-فقو(ةأماناىوربو) هل رح ماد هبحالا تلا ن "الان ممص: لاق هناا ضيا راع نءىدردو

 ىلاعت هلا ىل_صدللالو سرب: )ب آو ىل دب ىأ (ىل وشك !اهنعىلاعتهللا ىضر ةشئاعل تلاقإاهفرعأ الولاقو مشاه أرمانا ىلحلا
 لهأج رخأا لو )ثا! ىلااقوشوأ هقارفىلعانزحىأ ( تقام ىت> تكمف) اهلجال نع ةرامسلا فشكب ىأ(ا4هتفثكست ملدوهيلع
 ءافةففخت ةحوتقمنونف نكس وةرو كم ةئا ذة ةحوةعمدإ ههمل ادب ةنثدلا نيدي ز) ةورعزع قولا هاورأك مهراقك ىأ (ةلم

 ام-هوعابش -محرلا مون تدمح عمرمسأ دق ناك وأرهص ىأ ولت قمل ]حج رخابقاعتم(مرحلا نم ) ىدحا ىردب حرز ىذا ثدن 0

 ىلاعتهشنا كدشنأ مالسالا لبق مالك لا | ذ هو حملا ماعإ ساد واعمورأو هو ةيمأ نبا ىأ(برح نينا هة-وبأ )دي زاىأ(هكلاف) هك
 اد «نأب أدي زان) هللا د ثنأة-ي هك ةخس: قوه كيلع مقأوأ هد نك داو ١ هلاك م سأ ىأ نيشا امض
 0 ا ا يق ع خل ]ل (كلناكم اند_:ءنآالا
 صور الدم هري هل ن مه ماعد حز ه.فورفاولا رح د 0 0 ْ كناكم 5 ا ىأ

 ناىوروامّمعىلاعت هللا ىدرن اهيل | نب ةفيدح نع) ىور (هل مو ) ىلا عت هنبا هجر (ىريش# رك ذل 5

 اه هتلاق( وهل عىلاعت هللا ىلص هّللالو برربق ن عىل شك |)امعيىلاعتهّللا ىذر(ةشئاعل تلاقءأرعأ

 عقرب (اهلهتة شك ) لسوه-لعىلاعت هللا لص هلا رك سانلا نعاروّ#ناكواجتد ىف ناك هنال
 ىور( و)لهوجرملاذهو ىوهيلغىلاعت هللا ىلص ىذالا ممم ةدشل( تنام ىت>تاكمف) هتعوراما|
 رسكو هل -هملالادلا حقب (ةنثدلا نيد رةكمل-هأج رخأال)هناةورعنعىلاعت هنبادجر قويبلا

 وأهيلع اطةسالوهركولو>لاطاذارثاطلا ندم هوقنمهدلاو مسا ث دن أ مءاهو نونو نكستو ةداثملا 5

 ىرز اة ضايبنيراعنيدب واعمنيديبعنش واعمناةنثدلان يدب زوهواشعذذكا اذا نثدنمأ] ىأ (كلهأىف) تنأو
 الاوناكم_منالد_دههوجرخأ ا ءاوارب ص ل ةة(هولمقيلمرحلا نم) عيج رلاموي رع اكو ىنادصلا نوك-: 0 لاحاو

 (برحنيناية-سونأ) هلتةلءق(هللاف)ةرجحلا نمقئلاثلاةذ_لا ىف هلق ناكو هلاميظعت هيفنولشقي ||| لوطو كلهأني-باميف
 ىلع عفر نيدخ ىد عنب سدم> ىت”الاكلذ هال -.ةىذلاناليةوهمالسا ل مةكلذن اكون واعمدلاو --- زلاةف)كلمأ
 هجر ف :صااهرك ذاموة_قع نيا نع هتريسؤ سانا اديس ء|ه1:[كهنماوكحضفهللاوالل ةفةمشخا] ىفن الااد# ناسحأ
 هيدشن اوهيد 2: لاقي اهمضوةزمملا عاقب كد ناو مسق (ىلاءتدللا كد شنا) ق>سا نياةياور ىلاعت هللا ىأ(هيف وهىذلاهناكم
 هللا لد ثنو هللا كتل أس ىأ هللا كةد شن هللاقو ههنا سا هللا وهفرعانالفدثنسوماقلاقوهتلأاذا | ور د 1 _

 ىئوهللابكلأسأ ى أ ظفاحلا عزت بوصنم هللاوه_ةلحادا نود كانمهد_كاند_ةوهللا كد .ثذادفلاب أ الضفىأ(ةكوش هبدصت)
 اندتع ناالا اد نأب أدي زاب)رر> ملفك ةدشنباوصلا ىثتولالاقونءاوعفادعةمهناهياهغلا | ة_:كهسصي نا ندع
 لاق كلهأ ىف ) اميقمالاسةزمحلا عتق.( كناو) كلذ نم ىلا عن هللاءاج لد ةيف(هقنغ بر ضن كناكم ةخسقو(ىناو)اهتوذ

 ايزل 22005 لعد )ذا هوهو ىذالانمملا ن(لهأ ىف سااجاناو)إ انا عااك ست ىذالا نمت نتا ا 0” دتاكل ساقوم ىذلا هناك قادم نا ) ىذزأو(تحاام ناو هتعىلاعهللا ىطرتيز |. (ىله ف ملاح اناو

 مدت قمل زعل اد دام اك ناو مهوت اك ةيمدعت ال ةيغانام (سانلا ن مادحأتدأر لاح ا ةاشسفأ

 ىقة| دعمه صقل |هذهورد_طملاسحلوعفم(اد_عد# باص[ ب >كاد_>!بح) هلد#«#نادكأ ل نان انه ديم

 تناك)رازيلاو رب رح نب |هاوراهيةام_ْمعىلاعن هللا ىدر(سامبعنب| نعو) اذهاهرك ذب ليطن الريسلا 1 0 سلا

 ةخسشؤفو (هللاباهقلحا) ةنيدملا ىلا ةرحاهم ) سوه! ءىلاعتهللا لص ىنلات نأ اذا ةأرمل لا تالت

 اهد-ابو اه-ضرأ نم تح رخام اهنا للان مسقلا اهفلك ىأىن_هعام_هوديد_كلاباهملح 9

 (هقنعبرمض, )كت اهمو

 قنعلاو لوههملا ةعمصب

 لوكس 2طن و نب دم كن

 ل
| 

 ا
 ةخ-ىؤو (كدناو) -_-

 اميقت ذ ك
 1 (سانع) صااقعأ_ (صرابت .غراو) هز شانه (جوز ضغينم) يل | اعلا نساعد أ
 اهم سائلا نم« رام نايف سورأ لاف )ةمهنا نمه_ةحىف أ يش ىل صني لةنطا نمي رطىق ىءاصأامنا ىنءملاو
 ىلحالاقادن ماما. ٌةحاوادكو مامارتحاىا (اذ_ ده باكأ بحك ) نيع وثمان مىأ (ادحأ ب <)عابتالا نمىأ(اد_>أ
 لءةىذلانا ةقعنبا نعرك ذو ق>سانيانعلذةريبكلا هتريسف ىرمعيلا حافلا ونأ ل هنو قحسا نبا هلا ىداةلاهركذام

 نءو) حالا عملا نم عنمالو ىمتناهنماو كحضفهللاوالل هذ ةب ثلا ىلع عؤر نيد ىدع نيا سدبحو هكناكما د نأ 3 أه

 :رحاهمىأ( ل-وهيلعىلاءتهتلا لص ىننلاتتأاذاةأرملات ناك لاق) هنءرازيلاورب رح ني |ءاوراميق ( اههتعىلاعت هللا ىضر سامع
 (ةيغرالو )هج وزةهارك ل-جأن مىأ(جوز صغ نم)هيل اهضرأ ن مىهىأ(تجرخام هللاراهفلح) ةنيكسل اةنيدملا هيلا
 ائأ(ضرأ ن ء)ةدلب فىأ(ضراب) ليلا لجأ ن مالو ىأرورحلا ىلع افط عرجلايوةلعلا بدار ملا ورورخاورا< ا يل م يلع اغطع ب هالات



 (أءمءىلاعت هللا ى ةررعنبامةوو هاب هلوشرو هللامحالا) اهضرأ نعىأ(تجرخامو) اهيفةبغر ل لةدلب نءافارصنا

 جب ب ب ب ببي ب ب ب-ب-با-بيباب-بب ب ”-(-(-(-(-سسلسللل ممل

 | ةم مخ بود و 4 .ةوهللةصلاخّةرحهىهذ( هلوسر وهللابحالا)ْئتباهضرأن م( تحرخام راما( (ىزاجم|

 !ااملكلذ : ْناكو انهىلاعت هللا هر فن صااءدصةىذلاوهو ءمل-وه ءاعىلاعت 1 < هللأ

 سو هع لعل عن هلل ىلص هيلعا وطور :ونكرشملاو ول ومي ءاع ىلا ءن هللا ىلص هللا ل اوسر نيب هن دا تعقو

 هل ادربلوهنع ىلاعت هللا ى ذرلد-:ءانأدر هامل مناك و لوةكملهأ نمءانأن ملك مهاعدربنا

 مودم ا ءىلاعت هنأ ىلص ناك ؟نهقعضاوجورفللاو صهخست هللا الوأدهعلا ف ند وخد مدعلامأ

 نوتةغئو نه ردى طعأ نةلحاذافرك ذاينهف معو

 ؟ىل.ةامطق-انركذاعوهن"الارا هكلاىلا نهوعحرتالفتانمؤم نهومتمل ءنافىلاعت هاوق.دارملاوه

 ) (ىلع)دعسنبا هاوراك ام.مءىلاعت هللا ىذر( رع نبا فقوو) رظن عون ل صغلا اذ_هاذهملت
 م«ررماسدقو عذب ىلعمبلصو حاج اهل ةنيجامهتعىلاعن هللا هر( هل“ و لعد رب زل ءا)هتلادبع

 3 :راوتلاق لصفأك م هرح ”الاوأ ىلوالا ىداسجريشع م-باسماثالثلا موب يعببسو ثالث ةند سل 35

 (تملعامب .فهللأو تنك )هنومد- ءد هلامط اع رد نب !(لاوو)ةرشغملابرعنيا هلاعدىأ( هارقغتاف)

 مايقل اري أ( اماوق) هبرثكو م وصلا ىفة-ةلاممىأ (اماوص) كبىماعى و ة2ةوتدثاميفىأ
 حاد اءصلا 50 ةايلماسقأةث الثهيلام م ممسق هل 11 هنالمتو ماكدحمتلاو

 | رثوهامهتبحم ىفاصا < ىأ( هلوسرو هللا س) حابصلاىلا ادحاسة[ !وحامدلا ىلا اعك ارةلملو

 رومأهنه ل ةةاهيق هللا ىلا هه>ونو وهنعىلاعت هللا ىذر هتدامعاما هلهأو 6 :- ىد لك ىلعامه

 2 :هاس 7 5نفدك :ةبوطا سوط ة غم ذج دقو هنال_ص عطقي لق هترصاحم مايأ ىف ىلصي وهو قينحتملا نم

 ركيىأ تايءامسأهمأ# ةاسغهءاهساص ىذلاهعذ_->ن ,ءهولرت أل مجناف !بوهيلعىلاعت هللا ىلص

 هلا .دملاىلا هئاجو هيلع تلصو هتنقكو هت طاح وهلصاقم طق نادع امن لاتقل وشر

 ه.>ا ص ىلع ىو.نلادج لافت دي زرادلا»ذهواهنعملاعت هللا ىذر نينمؤملامأ ةيغصراد ىف هتنفدو

 مالسلا فرشأو:الصلا لضفأ
 تبعا ف صتا نمنا ىلع لدن تاعصرك ذؤىأ (م السلا ةالصلا ها عه ةمالع ف لصف

 نا) هلو هي ةقعلا وعفم د مد نبي عتريغنمباطخ اهيل هجبوت نم لكسل مأ (لعا) لو هيلع هتلا لص

 3 أ وهرت آو) يفجر و وي ديجي جم ّآ أيشمحأ نم

 نكيمل) ةيفانااالوةيطرشلا نايالز اوهلصأو هتقفاو هرثوب وهرب 1 ناوىأأ(الاو )هلاعفأو هلاوقأ
 لطابلل معا زلا فيس وعدى انذاك ىأ( ايعدمناكوهبحيف)لافأك ة هما ىوعدف (اهداصأ]

 امل سوهم ءاعىلاعت هللا ىلص ىج :لاى> ىف ل ةملاق»الن كل ةومنلا عدمةماءسهلاق اذلو قالطالادنع

 اماني“ 4 رسقتال ىدنلو « قنا المتساوا نعاطما لا لاو
 اساوك كنمءاضعالا ىرأ ىلا « ىأب ٌهيذك لاو س4 |تءعداالو

 ايدانملا كال ىت-ل_هذت : «اشحاب يلقلا صلي ىت>تحااذ

 ءاعداىذلا بحت ا(كلذامالع هيلع رهظ» نم هلو هيلع ىلاعتهللاىل_صونلا بح قفداعلاف) 1

 هلاوقأ عا الوعي ءىلاعت هللا لص( هيءادةقالا)تامالعلا كإتلوأ ىأ (املوأو) قدمالشي

 هرماوأ لاثتماو)اوغلا الف( هلاعفأو هلا وذا عابتاو)ا وبل معلا ىأ(هت :سلامعتءاو).راث آو هلاعثأو
 | نموه ريك دب ىف ماسه ءالاه4» ءاطخ_سارد ب هنعىع همام ةلرعن ؛ و هرمأأم لعفي ناب هب .هاونبانتءاو

 م( رود ىر وريطلاه- ملععةيىح رح يالوْئ دب سال عذجهن' اكبصخت اهجوناذاناكفةضع

 لع) لعس ب ااوراممق

 يلا :ءىأ(ري- ءْرلا نب ١

 هءاعهباصىذلاءعذد

 دب: ال_ءملاجاححملا

 تديبلاد_تعىأ( هل -5»

 رع نياىأ( رفغتساف)

 ىأ( هلل امهمعهّللا ىذر
 ا لاقد) رمزا نال

 هللاوةخ_فيىفو (هللاو

 ىو(تداءاميف)ت نك
 ةذمهىأ تمهلفامةخسن

 اماو__ض) كيىملع
 مايصلا ريثك ىأ(اماوق
 (ءاوسروهللاب<)مايقلاو
 سو هيل عىل اعتهللا ىلص
 ه.لعهةرةمالعؤ لصف

 ىو (مال_اوتالصلا

 ةمالعىف ىحئادلا لصأ
 رد _صمهنأ ىل_ءه_هح

 ىأ هلوم_ءمىلا فاضم
 نذؤرامهيفرك ذيىأ
 (هنا ْل_عا) هاءريغ بحت

 ب>أنم)ناةخ-فذىفو
 ىأد-!ا(هرثآ أيسش
 37 آول هسفن ىلع» راتخا

 ه-:ةفلاع ىلع(« ةئاوم

 اهرثؤب :لنا وكأ( ا 6

 (همح ىفاقداص نك :0)

 ا هدو 2 ققأ
 ناكوه ,. ىف ىأ(ايعدم

 *( رعشإ# لفك

 ىلواي الصو ىىدب لكو
 كاذبم-ةرق'اليليلو
 ىنلاسبح فقدادلاف)

 ملسو«ياعىلاعت هللا ىلص
 ل2722

 © ةسلامهتساو) هتلمىف ىأ(هن ١ادةفالا) هتالالد قءسأو هتامالع وأ ىأ ( اذوأ) هءدل ب حنا ةلالد ىأ(« ءاعلا]ذهمالعرهظت نم

 عما اركوه ءرح يأ( هيهاونب انما و)ابدنو ؛ابودجو ؛ ىأ(هرماوأل !ادنم ةتماو) هلا اوحأ عي جىتىأ( هلاذأو هلاوقأ عا او)ءةقيرطيأ



 ةيوعض ىلءهرك_ثوهرضتقوف ىأ( هرستوهرسغىف) هل راف نسا تو هلث امش مراكم نم هباوبأ عيب ىف ىأ(هبادك ا تداكلاو)

 حقب ههركموهطثنمو)ءثاقب وهئانقوهو وهو #وهطس وهضءقوءئاروهثالب وهعبشوهعوج وهتمعنوهتاعوهتلوهسو هرعأ

 امعنا 1 كماعاا مكن تك ا
 نر 7-00 الا درو
 وأ هلعاطنوديرتىأ
 (ىنوء.تاق ]هم نوعدت

 هتقيرسط ىف ىأ
 هيلع كبش (هللا كبمتت)
 هماكوهيلاكي رقيو
 مارق وجاءت هوك

 زواج ىأ ميونذ
 مي ويع ندم طرق 66

 ىأ(هءرشامرا-ثياو)

 م د_ةاضاأهدهاشو

 دل اقر ياو رولا

 هدو وجو ند
 حابمودو ركموروظ#و

 (هياع ضد>و) هوو
 تام[ ناكم اور ىاعأ

 وأ هل-هقىل -عضرحو

 (هسفن ىوضه ىلع) هك رث

 هنلا لكمال ع
 ةةفاومو) بحل سفن
 (ىلاعت هّللالاقهتوه-ث
 نمراصنالا حدمىفىأ
 ىف وهىذلاراث.الاةهج
 راربالا مش نمل -ا

 نيذلاو)رارحالاةمسو

 (ناهيألاو رادلاوأوب
 الرئمةنيدملا اوذذتاىأ

 الو ةلزيم ناعالاو

 لو امهومزل ىت-عملاو

 (مهلبق نه)امهوقراقي

 (هللان وب كنا ل ةىلاعت هلوق)هلكر كذام لل ادىأ (اذهدهاشو)ه عا و

 رومأ ىلعناشلا للءفلا ىنءعو رماوأ ىلع عمك صوصخما لوقلا ىنءءرمالا ن ويا و كالا لات ذقن هطخ
 ىقولعءاوذ ىلع عمحالعفنا ةاحئلارك ذي لوهفالخ سيدا ىفوىرهولاالاموقناد نم ملنالو
 لةعبالا1ةف_صوأ مسا هنالمآع-جهنالوالاءوجو حسو فور ءمريغ ىرهولا لوةناهربل احرش

 هيلع جرف يكةرأعجهاناودردوزا هنا اولوقيملولوقلاال صخشكا ارع'الا نالزادم وهو

 هذهترحهيلعو ةيفاعلاكر د صمةرع آ ةد.سني|لاقورمام هيقو ةفصلا ىهوةرمآ عج منا ىفاثأا مهمالك
 عجو لععأ ىلع عج علا ع-جمهناثلاثلاةغيصا|السلطلادا:اهانءمنالقأيالهنابدر وةغيصلا
 لوص#للا ح رشىف ىناهق_صالا لاقودرطمهيفلادبالاو لءافأ ال لعاوةرماوأ ناب درو ىلءافأ ىلءلعذأ

 هلامعتساهدربرماوالا ةاكاثا هنوك و فلك :ازاحمةيهانعجهنوكو ىها وذلا ىف ميالهيجوئل اذه

 ' هقالخاب ىاختلادارملاواميؤفطاااور ومالا لوانتنس>بدالا (هءاد" ايبدأت او ىدهتنا ادرعم
 هرسعلا) ىنعملا اذ_هىلع فرعلا فب اغبدالاو مثلا نس>و مركسا ىف سو هيلع ىلا عت هللا ىلص
 هياعىلا_هتدثلا ىل_ص ىنالربمضلاوءاخرلاوةدشلا ىف امِيفْكك نيسلا نكس وأم بيف نيّدهْضد (هرساو
 هلمحتت رمالهدها رك ىأ ( ههركمو)هتفخوهطاشن قىأ(هطشنمو) 5 ردصااةلا2|بحاصاوأ و
 ترث أوه دهشون اك ىت>هيلعلدبو هلدهش ام ىأهلكروك ذاا(اذهدهاشو) ة>وةقماههيموهرغغنم

 هللا ىل_ص هلوسر عاب الةمزالهللا ةم لعج ( هللا كب < ىنوعبت فهلا نوبت منك نال قرىلاعت هلوق)
 هذهةةباطمرهظاذ م وىفو عمان فوم منك نالاقهناك-5هلوسر بحأ هّللاسحأ نمو إسوهيلع
 سانلا تح ىأ(هيلع ض>و)اهريغوةبجاولاهماكحأ نم(هعرشامراث.او) لدفلا هلدقع ال هنكالا

 هسقن هيهتشلام ىأ ( هنوهثةقفاو مو) هيلا ليعوهاوهتامىأ (هسفن ىوهىلع) هيلع مهذرحو هلعف ىلع
 الومهضعي دنع ىداعملا :دارا,فلكملا تقاعب اذلور ودقمريغ عيمط ليم: مثالا نالهعبط هيلا ليكو

 دقةدارالاو هذا للار ومالاىلاسفنلاناقوتةوهكلانالةدارإلا ربا خمةوهشلاو اهثاهتشا.سقاعب
 نءازاجمت ناك اهسفنبت قلعت نافتاذلاب لياه_ىفنب قلعتتالا تاق ةوهشلا فالك اهسفني قلعتت
 مهواسهباو رقةساواهونكسىأ(رادلاا وبن نيذلاو ىلاعت هّللالاق) ىهتشا نا ىهتشأ هو ةىفاكةازاخلا
 ٌ هلوةدح ىلع رادلا ىلع هقطءوناءالااوصاخأ وىأ(نامالاو)ةنيدملا رادلابدأرلاورادنالا

 || ىفهقيقتوهنك اسيخرقتسملا لزنا اك هلمبتمزالا ناوالا لعجوأ : انويعلاو سجاو لا نججزو
 ىقىأ(مهرودص ىف نودالو)نينمؤملا نم( مهلارحاه نم نوم مهل نم) هو رشوفاشكلا|

 مهاب رطتال ىأ (اونوأ اممةجاح) سناكلا نموه شمه سفن ىف خسنلا ضعب ىف عقد امو مهسغن أو مهولق
 ىأ(مهفنأ ىلع نو رثؤ.و)اعمطوادس> هريغو:ىف نمنو رحاسهملا ىطءأ امىلامه_سفنأحمطتو

 مهورث أ ةقافو جايم>|(ةصا دخإ مهيقىأ(مهناكولو) م ماع ر كت مهسفن ىلع سرح اهملا نو مدعي

 ىف هءاوصلاةثمه_سفغن أ ىفىحدلا لصأ ىف عقود الا قةوة>> هملاخيسملا اىقاذك (مهر ودد ىف نودكالو) م ياعم هربغالو م ول , , شي رقنمدحأ ل قثءالو(مهيلارحاهنم نوبكت) مهيلع نيرحاهملا لوزن لبق نمىأ

 هريغوء ىف نم مهري-غونو رجاهملا ىلع ءأامىلا مه-ونهءحمطتامم-هلابب رطخلىأ(اونوأام)ةزازحىأ(ةجاح)  «رودص
 .ةجاحةدشوةعاجمىأ(ةصاصخم مناك و لو) هلوسروهلل'ةبدم ىف(مهسف:أ ىلع) مهريغو نب رحاهملا ن ومدني ىأ ( نورث وذ و)

 تناك ل اهيتجو زئىدح ا نعلرنن انآ ماهد:عناكن مو نيرجاسمللاهرمسسحأ كرتناناّمس وأن ارادهد فعن اكن ء نا يح



 نيرحاهملا زيبري ضنلا ىنبلاومأمسقمال_بلاو ةال_صل اهياع هناةنأألا لوزن منسواذ هه ديني مهذحابأهجوزو هيدا مهمركأ
 م2ناراصنالا هية لاقو ةمصلا نب ث راح او ف .ي:> نب لهسوة شخ نب لامست :احدانأ ع واحمةئالثالا أماه ءراصنالا طعبملو

 مسقت لباولاتف أيش ء:ءاوذخانالو كلاومأوك رايد كل تناك َمْتْسْناو ئكاومأوك رايد نءمه مهسقو مهعم»ىتلا ادهىفكةك رش
3 

 هللا ىدر ىف)دابعلا طاخسااضي أ( ءدهاشو ىأ (دابعلا طاخساو )الص أ هيف مهكراشنالوانياعء لاب مهرثون وانل او مأوانراد نم مهل
 مه حساوهم ع طخ_هط+بمهاضرا نمودامعلاهنعىذراوهنعىذرددابع طخ ب ىلاعت هاضرا نفماضر لل .ص < ىنىأ( ىلاعت

 اك نياوهو(ظفاحلا ىلعوبا ىذاقلا انث دح) ءانعموأ ءانبم!ذهث دحهيذر وأك

 قس سس سس سا

 راصنالا طعن لوريضتلا ىنب مان غةناحصلا نبي مسق سو هيل عىلاعت هللا ىلص هنا هن الاه ذه لورثسدسؤ هب

 مشن او مكاومأو ى رايد نم محل ممء_سقو مهعمك هك رشا َمْمش نام لاوومهئارقف نمةثالئالا اهنم
 [كاومأو انرابدنم مه مهمسقنو«ىقلابمهرثؤن لباولاةفأ يد هنماوذخانالو كر ايدو كلاومأ_ كل ناك
 ناكومل- وه اءىلاعت هللا ىلص هلوسرو هللة محم هلك اذهو ىو قتلا وريلا ىلع مه: و عاو مو مركااممهرذهللق
 ملسو هيل عىل عت هللا ىل_صوهللا لو سر كلذ لءف مويا عقلا عفا «افراصنالا روداولرن اذ ل بقنورحأ هلل
 فوطعم هل ةامواذهو هيضرب اميف ىأ (هللا ىذر ىف) مهتفلاخ ؟مهيلعمهباضغا ىأ (دابعلا طاخساو)
 ىر رح لاؤاكاذهو ءادةةالاىلع

 ديبعلا ىذراوىلوملامضغانم *« ىرولا ىعاف هسا ىذر غباو
 (ىري_صلان حاوبأانثدح) لاوهتجرت تمدقتدقوةركسنباوه( ظفاحما ىلع وأى ذاةلاانمدح)
 ىل-ب وبأ انةدحالاو)اضيأمد3(نوريخ نب ل-ةلاونأو) وهدوهوني حلا ةخسىفواضيأ دقت
 دعانثدح)لاقاضنأ مدقت(ىجنلا ىلع ونأانثدح)لاقمدقتاك ةرحج وز لاقي ىذلا( ىدادغبلا

 ىسرع نبذ خوشو نئسللابحاصىذمرتلاءامالاوغ( ى.عوبااندح) لاا ملت
 هللاد_بعنيد مان د-) لاقةرمصبلا عماج ماما ىرادنالا( متاح ني مانت دح) لاق مدقناك ةروسنبا
 هس يو بحجر قىفوت عدلا مامالاةرصما | ىذاق ىرا هنالا ىنماا نيهللادمع نيد وه( ىراصنالا

 ىفة-_جرت هلودوقثودقو ىرصملا ىن-ثلا نب هنا دم ءوه(هيبأ نع ) ناريملا فجرت هاوني_امورشع

 7 رضلا بع ْن رع نب ناع دج نب هللأ دبع نب ريش :ز ةيكأ م ىلأ نيهللا دمع نب( دب زنيىلءنع)نازبملا

 ىدحا|ة:سىفوت نازم لا فةجرت هلو ةعب رالا هلجرخأو تدشي سياو نيا هلل ةناو ظافحلا دحأ
 ىناحصلا (كلامزب سنألاولاق)اضيأ مدت( بيلا نيديعس نع)ةثامونيرشعو ةعسو أن يثالثو

 اه>ةفواهرسكز و وءايلادب دب رغصم(ىنباي اسو هيلع عت هللا ىل ههللال وسر ىللاة)روهشملا |
 وبأ مل_سوهيلعىلاعت هللا ىلد هنا ىلعةلالدهيقو ملسو« ل عهللا لص همداخن اكو ةمحخاو ةقفشا| ريغصتلاو

 ثيداحالا هلك اًذهقالطا عقودتومهتاوخا هنأنب ومهتاهما نهمع هللا ىذر هنأح و زنا [ك نيمو |

 ةوبأهيف ىنملاك!احر نمدحاايأد ناك امىلاعت هلو ةومهل باوهو مهتاهماهجاوزاوئرقو ةحيحصلا
 هفالخ عيحصلاوه."الارهاظبال ع بوهيلعهللا ىلههياعهقالطاز وكمل نالافالخ ةقيقح بسنلا
 كلذ :كمأناىأ ( ع-ب_صتو ىسقناتردقنا) خلا هنريشعن _حاماو ل_صفلوأ ىف هنامب مدقتأك

 نيسحاوبأ) انثدح ىأ(ان ان')ةركس

 نب لضفلاو أو قريصلا

 ةمحهمءا (نوري-خ

 ةنجابت قو وضوتنم
 ريغوهوةمومض٠ءارو
 خسذلا ىف فرصنم

 امهالك ىأ(الاق) حملا
 ونأ)انثدحىأ (ان'
 لاقي و(ىدادغبلا ىلع

 (انث)ةرحل جوزنبا هل
 ىل-ءونأ) انثد_حىأ

 نيبلارسكي (ىجننلا
 مي-كاونونلا نوكسو
 د-غ)انثدحىأ (ان (١

 دجأى وربو (بوبحت نبا
 ىأ(انث) بو-.# نبا

 ىأ( ىددعوبأ) نثدح
 ىأ(انث) مامالا ىذمرتلا

 ( متاح نيل_سم) انةدح

 عماح ماما ىراصنالا ىأ
 ىذم رخاا4ههثوو رصمأا

 انثدح أ (انث)هريغو
 هللاد ع نب دع

 هرصملا ىذاو(ىراصنالا

 نباوديجن-عىورب
 هنعواممتقءطو فوع

 1 0 ل رج ل سلا 2 هنا دلع 2 ع لل ل دج صل 2 ل جا 7 2 2 لل اس ا ا ب سس ص سمس سل سمسم

 ىورب ىراصنالا كلام نب سن أ نب هللا دمع نب ىلا نب هللا دبع ىأ ( هيب أن ع) 2 لا هالا هلج رخآى ثالخونيعم ئءاودجأ و ىراخبلا

 سدل ىنا-نلالاقو هريغه-ةثووحاص متاحوبأ لاوةقئاطدنعوةعاجو نسحاو هعموبعنع
 هثيدحح رخاالدوادونأل او ىوقلاب

 اظافحلاد_حأ ىبانربرضلا ىرصبلا ىم.تلا ناعددج نباىأ (دي زنبىفعنع)هسجامنباوىذمرتلاو ىراخبلا اج رخ[ن كل
يديعسنء)ةعب اممم هلج رخأآه سام ساجاناعد_+ نيالا لق نسا تاما ناداز نب رودنملاوو تنشاابرسلو

 ن

 هايلارمدكب (ينب اي لسو هيلع ىلا_عت هللا ىل_ص للا لو بر ىل لاق هنعىلاعت هللا ىضر كلام نب سن لاقل اقل رك ذمد_ةن(بدسملا

 رك وأ هاسماو حامب_صلا ىف ل خدت ىأ( دقو عممصت نا ترد نا) ةةفثريغ _هتوهونانرتاوتمنانءارةوناتغلاهحتفوةددشملا

 لبالاوراملا كيله



 نمناف لعلااذ_هىلعائباث نك ىأ( لعفاف)ةض رثعمةياأحّإ جني ماسالا نى (دحال] دس وامك ىأ(ش: كة ىف ساز
 وأاهبلم-ءاابىأ ( ىتنسئحأ نمو) ىقي رطنم ىأ(ىتذسنم) ماقملا اذ_هىأ(كالذو ىنباب لاق مث)دروام ىلعانم سدلف امسْع
 ىأ( ةنملا فى مناك )ةغلابملابىأ( ىبحأ نمو) ىحف غلابىأ( ىنب>أ دقف) نس مح نموىورب:اهملعتواهميلعت ىفاهرا ثمنا

 ةفصلا هذه دارماوأ ةبهلا تامالعىهىتلا تافصلاهذهب رهاظلا( ةغصا !هذهب فصنانذ)ةرقل اباكأو ةبغا بابرأ ةجرد
 ةةئاوملا عاونأ نماسحلاثماو ةئسلا ءايحا
 ىأ(اهفلاغن ءو)اعبت
 صعب تافدأ أ لد

 ةروك ذم اىأ(روءالا هذه
 ةملا ص-ةانو-45

 نك-اوىأ(ج راو
 نعز اد_هعم حجرذال

 ةبحهما مان عىأ (اهمسا

 ىأ(هل-هادو)ةل-كاىف
 صقان جورخ مدع ليلدو
 ةما لصأ نع ة.ما

 ةالصل هيلع هلوق)
 ُثدرد>ىقاكىأ(مالسااو

 ىذر ر/لنع ىراخمل ١

 ىذلل)ه:عىلاعتهللا

 هلجالىأ( راق مدح

 هللا دب وهو هعد ىو

 عتواذكرا لاب فلقلا

 هياعىلاتهّنناىلص ىننال

 هنعاف ] هكحضي و مل و

 حدك قو( مه-ضعب

 ضعبلا_هفىراغبلا
 لاقهللا كازخا موسقتلا
 هب لئاقلا ظاقحلا صعب

 ىذرباطأ#لانب رعوه
 ىقيمااهاورهنعىلاعتتلا

 هنعلوهنعطل الياعت صعما اكلذىأ(لاقو) هع امهلل | موقل نمل جر لاقفءدإو رّقو

 هنامز عج ءاسمالاو حام_الايداراودرطمانهراجلا فذ_>نال+لانا ىلعىأ عئامدنمك عملو

 ةيااحةإج (دحال ٌس:كيلق فس يل) هاوةون امان نالعفامهو ص. هختللهجوالذا امهصو خال
 دارملاوعصنلاد_ضةم>ءملانيغلاريسكيشغلاو نادةاناهدوربىهوأ اهلعفدو يدق ريد ن ودب
 سغةين ىأ ف اضهريدق:ب وهقهرها ا ىل ءناكولو ب ةلل فيضاذادارملاوهودةحو لغازام انه هب

 مو هيلع ىلاعت هللا ىل د هللا ل وسر( لاق مث) كل ذ ىلءامو ادمن ك-:ىأ (لعذاف) ب رقاو نس>الوالاو
 ىأ ( ىذه ىحأن مو) ىتالخاو ىتقي رطى'(ىةسنم)بلقلان ءشغااعزن ىا(كلذو ىبامىل
 رهاةااوهو ىفايحأدقفىذمرتل اىقىذلاود اورهذهو ىلهب> ٍلعىأ (ى.-ادقت) اهعبتأواهرهظأ

 لبه_.>!نمفلاختالقداصلاسحملاو مدقناكب>أنمعمءرملا ال( ةنحلا فهناك ىدحأ ندو)
 اهعامساو ةن_ااءامحابىأ(ةقفصلاهذمفدتانذ) هبقن نههيلاس أ هنال.دارعىلههدارم مدي

 فلاخ ىأ(اهااخ نمو هلوسروهلل3 لا ل ءاكو وذ ) دال سغهماق فنوكمالنا ةغصاايدارملا ليقو
 (ةبغا صقانوهفاانارحأ ه:ءىهنام ص ء.قأوأ هررعأام ضعب كرتك (رومالا هذه ضعب ىف) ةنسلا
 ةل-# | ىفاب هه هثيو توا فاصتالا نعىأ (اههسا نع) ضعبلاب اك. رابح رلالو) اهل ماكال

 دقتملا هلوةاز_هىفاشالو
 مطمسخحن-لبحغانا د هدعطالاوداص ك .>ناكول

 هلوقب ةبقعاذلو ن «موهو ىفنازلا ىنزبال هلوق بمن ىلع صاوخملا ةمعم ىهىتل ال ماكل اة ا ىفكالذ نال
 ثدد_>-ىف ) مس وهيلعهللا ىلص هل وق ) همنا هفاصت |نعدح رخال ةفااخملا صعءبناليادىأ( هلياد 9(

 ماللاو راهب رشاد لا هيلع ماقأ ىأ( را قدح ىذلل) هنعملاعت هللا ىذررعنعىراخبلاهاور

 هناشوه_ةحىف هلوقىأه يلا نوةبساماربخ ناكولاو:مآنيذللاو رغك نيذلا لاقو ىلاسعت هلوق ىف ىهك
 رام_<سقاملاهّللادبعوه لل .:ثيدحلا اذهىفرملا قدح ىذلا ىلا-كلاو ليلعت مالةةيقلا ىف ىهو

 ناهيعنوأن اهيعن نبا ليقوباوصل اهناوةروسكم ةم>ءمءاخوه لب ليقول مهمءاكنا ويا مسأب
 هللا بص ناك ىذلا ه.ءاعدلا ب>اصوهوارارءر# | قدح ىذلاوهو ىرد بلا ةءافر نب درعنبا كد

 لل-يةورعي تناك ى رخأراج ةصقوا ذه عود واعم نمز قون هنم ل حضي إو« يا ءىلاعت

 دودعماذهراجوناميع:وهاءاومهواراجلجرلا|اذهنوكن ا ىطايهدلا ظفاحلالاقوهسغنوهنا

 ىلاعت هللا كازخا هللاقهناىو روهنعلامهللا لاةىأ (مهضعب هنعلف) ه بسن اورك ذيلو ةءادصلا ىف
 هللاىل_صهناوثاامةرثك نهسجعت ( هءقوءامرثك اهلاوو) ىمملاهاو راكباطخلانِم رعدللئاقلاو
 هللاس هتاف هنعانال_بوهيلعىلاعت هللا ىل_دهللالوسرلاق:) ناركسوهو ملسو هيلع ىلاعت
 هنعلز والكل ذكن اكن موه-:ءازوىالرئابكلا بكدترا ناو ىلا نا ىلع لل دهيقو( هلوسرو

 ةحلس

 هذ و

 ناىراخبلا ىلعهيشاوح ىف ىطادمدلا مالك ىو( هلوسر و هللا بي هناؤهنعلتال وهيل عملاعت هلا ىلص ىنلالاةةه.ىئابامرثكأام)

 ةيقعلا دهثراجنلا ني كلام نب منغنبداوس ني ث راح ا نيةعافر نبور عننا مع: ريغصت ناميعن ةصقلا باص نام م هواذه

 لاةفاس#وأاهد رأءدلحف مسوهيلعملاعتهللا ىلص ىلا ىلا رنا برش ىف ه.يتأودهاملا راسو قدن#اوادحاوا رديو نيع.سلا عم

لا ةفدا كام رثك اوبرشب|م هك اامهنعلا موللاموقلا نمىلجر
حاص ناكو هلوسروهللا بحي هناف هنعلتال مالسا اوةالصل اهيل ع

 جامب



 يردد نيترو ج يووح بوي كو وج

 ىسمتناه>ازمن ممل سوهيأ عىلاعت هللا ىلصىنلا تحضن حارملاربثك ناكو هيواعم مايأ ىفوث ىت>نام يعن قب ىدقاولا لاو ىسهتنا

 ه-ةيدهألوقي وسو هيلعىلاعت هللا لص هيلا امءاجء ىرتشاالاة فة وأ ةفرط ةنيدلا ف لخددال ناك هناا ذهن ا ء.عذ نء يب اممو

 ىل اع هللا لص هللا لو سرك ضو

 تسر

 - 53 597 ا 2 ديك دس ا
 نس هلكاتنا تدم>أو هني ىدنع لاو نكمل هللا لوسراب لو قد توا ماللاو

 هبحاصل مايو لو هيلع سس سي سس ا

 ث.دحااذهىفوهنمثب

 هراشاوةميظءةراشد

 نموا اةأدعل ةميدسج

 ةنسب وةحضاوةجحو
 ةنسلال هال ة--ئال

 جراو لا ىلعةعا#لاو

 رفكباولاو ث يح ةلرَمعملاِو
 ىهوأ ةريمك ل-_ءقنم

 نسخ امركذي يدلي ءلاو ىءدنلا ل يلعتلا ندح نموهو هل .ةأل ةلعامهنم لكومرخ آى اش مخ
 الوناميالا نم هإةج رم 7 اا : 1 0 . هلةديصق ىف مازحنيةورعلوق

 وتمر ظكلا فرض ١ ىفار لترا موهءارغعو 1*1 ىنناليقذا لا ىوهالىناو 9
 هلوةةحاور نياذخأ هنمو

 ىقادعؤر_>4!نمدزت « ىماط كن داواحناكنا سلام اهمحاصل

 هديلختب نولوقي و نيتلزمملا : داع :بفوتولاىل أ
 محمي نولو نا باسسحلا ىف هللأ كاب 9و # ىندب فوثولا لوط ىدع

 تامالعنمو) راثلاىف

 ىنلل هتبحم ىأ( ىنلا ةمحم

 <لعىلاعت هنا ىلص)

 قىأ( هلهركذةرثك ملسو

 نذ)تاووالا و تالاحا

 (هركذنمرثكأ ا يشبحأ
 تلاغ هيلا فرصوىأ
 ايشبحأ نمهلوةودركذ

 ثددحهرذ نمرثكأ

 دنسمقىمادلا:اور

 هشئاعنع سودرغلا

 ةيعابر وانأت لقو
 تاصرعلامويبانموقولوطاو # تاق" الاريثكلا هبه لاك
 تانزلا بجدامإو رفغ. ©« هلوامحم اذب نئل تاهه

 اوناكو نم.لابةل .قوبأر عدا ىلا نوي وسنملا هاختأو ىرعشالا ىدومانأ ىنعن( نمي رعشالاثيدحىفو)
 لاةملسوهيلعىلاعت هللا لص ناكو5 رجهلا نم عبسة:--ملسو هيلعيلاعت هللا ل ص ىلا ىلعاومذق
 عزاب بوصن« (ةنيدملا مهمو دقدنعإا واكو نون رعشالا مدقق ؟تمايولق فرأ موة ل عمدقي هءاال
 ارعثنودثذ: ىأ(نوزتراوناكم_منا)ا ذكداب ىلا مدقو ن الف ىلءنالفمدقلاةيهنال ضفاخا

 نمارء-ثدثنأ اذازعترالاقيامنا اولاقمهمكل (هبكواد# نهبحالا قانادغ) وهوانوزوهامالكو

 لوقو جزفلاورفاولا نموها ءاوهنم سلا ذهواعن رأدو زحموتارعتس لعفههمامعوزجرلار ع
 نابكرلا هلوةيامىلعقاطن تناك ف رعلالعاوهفو رحلة هئازجأ براق هل هشوبا ملا زج روامساسغأ

 هللاهجر ل ل ادعبثد_>حالطصانزولا اذهبهصيصخت نمهورك ذامو ار جر هرمصقلا ناز والا نم

 هناتنونوصن ونو>ءصي ودود ىوغللاءانععانه هناهيلاةحاحال ماكنت هلك اذهنأ رهظي ىذلاوىلاعت

 نوكو هتوصو هل يهص نسم سو هيل عىلاعت هللا لد هللا لوسرل سرق ا زةرملا ه:موءانعم لصأ

 ةايحلاىفهباحصأو ىنلاءاقل لئاقلااذ_هدارعناذامهدارع_ فام خاناو ىن_عموااغل لم هركذالالبنأ

 مالكلااذهىف مهعمذراوت هنا لمتكت هنا مث ةرخ "الا ىف مهءاقل دار أهفعىلاسعت هللا ىضرلالب واين دلأ

 اهنع ىلاعتهللا ىذر
 تامالع نمىأ(اهنمو)

 ةالصلاه_ءاعده ردع

 ىلاهتوثةرثك )مالسلا و

 هدهاشم ىلاىأ (هثاقل

 هثاقب راد هتاذةعلط

 ىأ(نييرعشالا ثيدح فو)اهابنال ةلءلاكة ل لاو هبوب ىأ (هبدمحع اقل بحت ) سم ىأ(بيبح لكف) ) ثاافش 5 ١

 ةبعاالوصح لبقزجرلااذهنولوةيىأ(نوزدترباوناكمهنا)ةشحلاوأ ن ميلا نمىأ(ةنيدملامهمودقدنع)هءاكأو ىعومجلأ
 هبشي ىذلارعشلا:هزج رلابدارملاوهب زحو ىورب و(هبحت وادم )لوعفم ىنعم ليهذ سبح عج( ةبحالا نان ادغ)ةيرقلا لوصوو
 هفو رحل ةوهئازجأ ب راقت ىمستارم تس نا عفت سه هنز ورهشلا نهررض نيتحت شب هناف فورعملا زجرلا رب نماذه سدلذازجرلا
 مئاقللااةوش هنو مدن ءوزج رلا اذهءداشن اىأ(لالبلوق مدقتو) ثالثاو تايب أن مفاصناوهاسماور عشب سل هنا ليلخامعزو



 ناكو زبي دلل اهلا ىف زيي ذعملا نيقيأدلا نهىدعلا نأ ةيلاونأ رسما نبا ىأرأ علاق ام وةخ فن قو( هل5ةلبةراسعلاةهلّمو)

 لعل امرا عىلع امال-وادرب فوكرانا لوش وهيلعهدي رميه رعمالتلاوةالصااهياع ن اكو نيكر شما ىديأ قراتلابانذعم

 سابعنباوىبعهذعءىور مهاربا

 ةئقلا الة هل سوةيلع

 ةيداغلا وأ هلة ةوةيغابلا
 عبس نب راس همسأو
 طساولرنو ماشلا نكس
 نييماشل |ىقهداد-عو

 هللا لتبط ىقنل ا ةلرخأ
 وهو مل .وه.اعىلاعت

 هلوقهسشم عمسو مالسغ

 ارافك ىدعباوعجرتال
 باور عب رضي
 نامثعلا مم ناكو ضعي

 هممنع ىلاعت هللا ىذر

 لع داتا اذان اكو
 راعلتاةلوةيةبواعم

 قلك هلج رخأت املاب

 ىأ(هانركذامو) دنسملا
 هانرك ذاماذيأمد-ةنو
 نب دانة صق نم)

 ق هح_سىقو(نادعم

 ناد_عمنب دااخةصق

 نمدىأ( هنأم العن مو)

 ءاقل ىلاسهلاقوشةلالد 1
 3 درك د5 ردك عم )هب و2

 وأهتاذل ىأ (هلدميظعت

 كهل ىأ (هريقوتو) رمال
 (هرك ذدنع) ةخسىف

 هلدث ة-ءؤرأ اهيونتىأ

 ىقو(عوض#اراهظاو)
 عوض اهراهظاوةخسن
 لدب عوشاملاةخسن قو

 اه-بىنءللاو عوضا

 ارهاظىاذّلاو عضاوتلا
 ىأ( راسكنالا و)انطابو

 هقصووأ همسا عامسز يح ىأ (همسا عامشعم) عامتجالاو ض ا.هنالا ىأشايكنالا د2 تف قوراقتىالا تفثصول

 ىلاعت هللا ىبصلاةدقوهرعنمنيعستو ثالث نعىلععمنيفص: ل: ةامهريغو مدع

 ْ هلة ىأ( لة ةني>) ىفاحصلا رساب ني(راسع هلاقام )هوا ناوروك للا ىأ( هل ثمد) هءلثعدناو

 نين الثو تس ةنسهنعىلاعت هللا ىذ رىلع عمنيق_صب لقا ىأةي واعم عما وناك يذلا ماشلا لهأ
 ام نتف ل ندب نيف رماهثناق ىستسادقو نيفص مول اعلا رظنأ ىف اك لاو ةملس نادا اورام.5

 أيندلا نما هرشأ هب رشرخ [ن ا ىلا دع مو هيل عىلاعت هللا ىلص هللا لوسر نأ ةمحالا لأ مويل لاق مث
 ملعه:هومدق مةيغابلاهقلا اراسع ل8: لو هيلعمللا ىل_صلاقدقو لق ىتح لاق مث نبيل ةب رمش

 تمدقت ىلا (نادعمنيرلاخةصقنههانركذام)اضيأ هلثم( و) ق<لا ىلع ناكههج وهللامرك اياعنا

 ىت> هياحصأو مل_بوهيلعىلاعتهتلا لص ىنلا ىلا هةوكرك ذيلازناله_كارقملا ىوأ اذا ناك هنا نم

 اد_هنمو تاحودعل !ىفلاواكاذ_هنمسدلاهغوامندلا نمة-ارتسالاو هعاقل لجالت وما ىءوملسو

 قيقرلامهللالاق ةرخ" لال ل[ ةةنالاوا.:دلا ىفءاقملا نيب ريخأا مل_بوهياعىلاعت هللا ىل_ص هنأ م دقتأم

 ماسقأ ثالث ىلءتوملا ىن؟ناهقورقىف ىذمرثلا مكسحلا هلاقامماملا اذه تيك ناىل-ءاو هب ىلعالا
 املك_5قفالخالاةر ودك و هوهشلا ساندا ن مرهظت ا برقل |لزانم ٍقهيرىلا سرق اد_ءعىبعلوالا#

 اهملاو زفاخفريش لك ةلماث هند هيلعهللاة هعن ىأر ديعىلاثلاو : توملا ىم:ةاووشدادزا برمدا

 ناذ_هق هدك ىفه_ةنلكلذز رحناءاحرتوملا ىم الاخ ىلا 1 داع و ةعداح سم: نم كارا

 دوع_سمئي|لاقوات اة ثاتوملاس>الاقذا+_:ءىلاعت هللا ىذرنامل سك ةباحصل | نعادر ونا دو
 لوةىناثلاو يدع لوقلوالاو ىنبدىلع ف اخاف ىفلزم امىردآ الىفالتوملا بحأ هنعمل اعتهللا ىذر

 هيلءنامزلا اقنا مة وعن لقثو سعة يهاقر قىرتدمعشا املا و امرمقهمحاصل ن4 اوقداص

 لزنرمخاتوملا دحأ ىنوتيال ثددحلا ىفءاحاذلو موهذماذهوتوأ اىنءوهريصلةؤ تئاوذا اهدضعو

 0 الالة اذلوىذمريخاق لا ١ ذه لبق تهىنكيل اءافوةوتوملا امعملاعت هللا ىدرمب ر*ىعام أوهن

 :ايلا تناكام ىيحأ مهللا لةياقالعافدبالو ناك ن اف ع-محصلا ثيدكلا ىفءاحاذلو هنعىهممتوملا
 (هنامالع نمو ) تقرعام ىنية>ّلاو ىةمذي اك سدا هقالطاب ىبتن | ىلارمخة افولا ناكاذا ىنةوثو ىلارمخ

 هلدميظعت] ل_سودهيلعىلاعت هللا ىل_ص هل( هرك ذةرثكع مإ زيقاك ل. وأ لل جات <ريغو برق ناك ناو
 لاذتلاىأ( راككمالا )ع وضلاىأ(ع ومس اراهظا و) هل(مرك ذدنع)هريقوتقح (هره-ةونو

 (ىيحتلا قحسالاقو) مم سوهيلعىل اعتهللا فص همسالهريغرك ذاذا ىأ (همداعامسعم) عضاوتلاو

 نكس انس ةدعقلا ىذ نمنيقب نامل ى ون ىدحدلا ف اربا نب قحسا مهارباوبأ نيد د-غ ا ماماوه

 هدئازمأةياصأ ىهلههئات ف ف1 ةخاو تيك ىهس هدنك نمواومقل بوف موهوةثامثاكو نيسجنو

 هدنك نمنطد تعب و مذلاب بم سوماقل |ىفلاق مهريغاهحتفوءايدالا نمريثكو نوث دحن ااه ىضو

 هنعملاعت هللا ىذر ىلعلتاق ىل وجالا مدام نب ريج نءةلي.ةواولاب بوو ى.>ثل ارشد ني ةنانك مهنم
 ةبقعنيديلولا تدي فرحو ىرهولا طاغو

 الا

 : ةدنك نمنطب بقل ةبسذ ميجا سك وحصالاو هليقو حتت ةيقوفلاءانثا مذ( ىيجتلا) قدسا اوبأةخسنىفو(قدسالاق)

 ههجوىلاعت هللا مرك ىلعل:اقمجلم نب ام مهري جنم هل يبق بو و هنعىلاعت هللا ىذر نام ةعلتاق ىيجتلارش نب ةنانك مم



 اوءطخىأ (او -_ «الا) ل اوحالان 4٠6 5 ىأ(هنورك ذب ال) هتافو دن ىأ(هيوي نومي ءىلاعت هللا لص هللا لور باح أ ناك)

 ريش 0 موىأ(كلذك)هيلااةوثهقارغل ىأ(او كبو) هيلعم ترسم تظةناىأ( مهدولج ترعة او)اوللذتو
 نو [نيددات اا نأ نيود 116 5-5 ه١ ورعش مب ا هي 0 رجب 0

 رده مءاح ىذلاىيجتلا ليث 3 ترهيم لعد سان || رخل ن ناالأ

 ةيلصأ.ءاننا 0 ا ءاك ىف ىنوجتلاو هاماوى. تلا مد كن هّْنأ عد ىهتنا
 هئان و قزود ودم بللانءا هلافاك ةدئاز ىهو سوم املا تح اص هعيتوءاتلا ل صفىف هرك ذنيعلا ىف هنال

 باص ناك) بوبي اح نمل: ءازءاع هلا نا سم حرش *قىوونلال اهو مذ !او حّدعلا ىأن يهجولا

 للدم ةلاوءو ا اورهظأىأ (اوع ه«-ثخالا هنورك ذا الإ هتافو د_هد ىأ( هدهد سو هيلع هللا ىلص م ا

 ماكل قم هئاقالاةوشوهقارفلانز-(اوكب و)ةربرع قا ضرع ىأ (مهدولج ت رعشتأو)
 مونم)مهلعفك نول هقين اسحانم ل( نيودا لل قةرشك]ر ؟ دام فةباصعلا لمموىأ(كلذكو) إو

 رع ثق ومش هبي نمنيوباتلان موأ نيعبأت :لاو ةبادتاا مهلك روك ذملانمىأ(كلذلعقي نم
 أمتع -ه: نم مم- معو و)امهلجالوأهقوشوهتمحت ن مىأه|لوهفموازبيع( هيلااووشو هلةبكع)و داح

 تامالعن مىأ(اممو)ء؟ركتو هلالجاو مه-فنأ ىف إ_بهيلعملا عن هللا ىلص هنب اهل ىأ (اريقوتو
 ( ل سوعهيلع ىلاعتهللاىلص :لاسحأ ن1) ناسنالا ةبح ىأ(هتبحم) لسوهيلعىلاعت هللا ىلص هتمحم
 ءابلا(هبيسوهن ه) ةبحم( د سوهء.]عىلاعت هللا ىل ص ىرنل !همحأ ىأف وذ عد: اعلاو عفرلاب

 تبدسلا هامل ىق لاقوةراهصوأةدار هب همالع هع .وهندب ناكوهن أمس نميسس سدلتىأةسالال

 تعطقت "و ىلاعت هللا لاقي ل- وتنام لك أزم هس افءاسملا قسه.يلدوةيىذلال م .2ا ا عاد جاوزلا
 ناكناو حجاو هزلابانه بدسلاريثالا نب اص اسما م ع 9 تادوملاول هولا ىأ باءسالا مهب

 ءاملا: نمءاملااءاثيدحلا ىفاك ىلا ىلع قلطي الراء للا قص صل اءا !ةمسان 1جاوزلانالاماع

 همس وهن هو همحأن ق نايبدرخ [ىلا(هت هب ل-هأ نم ١١ هاوقوىو-ةفطلدن" الا ؤ تءطقت هوقو

 ل ع روهشملأو فراخ مييفومتس ل يب د و يا هنوكينازوكو

 ىبال قوت ىف ىدوسهوشد-.ع ىبال ف اذمد_هعوب الامل ىبب *اه ىنب نمنونمؤملا مهنا ىفاشلا

 تود رتل ىو مل خلا سف نيلوألا ل رش ويلات لص هل فانمدبع

 قوهو نادك مج مساوأ ع.جداصلا حّدفب (ه ”ءاحو) مال_..الاوةيلهاملا ىفانو غلام منا لاووعءالؤه

 هدر تالت نا الذ ىلع تامو هنئ بد هد لو هيل عىلاءت هلا لص ىلا ى ألم لك و هوردصم لصالا

 ةعدرأو ةثام نعض ةل_بوهلءىلاعت هللا ل_صدناى دردةوةرثدك نوصةالءهورمضا :ملمدنلو

 هياعىلاعت هللا ىل_ص هاوسرو هلله طو كلرثورحاهن موه(نيرحاهملاو) لعأىلاعت هسلاواغلأ نيرشعو

 تاغري_عذ دو ًارصانعج(راصنالاو ) لضفأو ممالمهمدقو ةشدل او ةنيدملا اوراهمهيفلخ ديف إو

 مهريغن ملضفأم هال 1 دعد صن ,صختوهو ىراصنأل ةوهيلا سن اذكو حر زل او سوالا ىلع

 ةرحشلا لةتامن لا هلةناسلا عج صتراسا ره اقاو زامل ركب هة>-ظ قو

 هءاتز ,ةرخلت ناس>اءنوقباسلا مهمالن رحا هملا كح ىف مهنا ل قوام عىلاعت هللا ىذر ةحمدك
 | ل_خديالفعرا اوك فواملظم_ها ةامن موا دعمت تامالعن مىأ(مهاداعن ,مةوادعو)|

 ىأ(اريقوتو)ةياهمىأ (اهيمت) م

 لصالاوةمظع والال>ا

 ةهلاتناكمهضعبنا

 مهضعبو م-ييلعةملاغ

 ةر_هاط ةفاغا تناك

 ناماةمام-هو م- مدل

 ْنَم نيةةئاطل ناقيرش

 نول ةيالاةيفوصلا

 لضفأ ة.لاوءاحرلا مام
 ةبيهاو فول ماقمنم |"

 نيهتنملا ىلا ةبسنلاب
 ىلا ةفاضالاهسكعو

 نولوالا ىمسونيث دعبملا
 نو رخآالاونيراب طلاب

 هذ_-هّ نب راما
 اهلكد ومحل فاصوالا

 للاعت هلوقن مة بكم

 نين ةوملا نيذمؤملا حدمىف

 ن-ذأىلاعت' لاق ثدح

 مالسإلل هردصهللا حرش رب

 هنمرع_ٌتقتلاقنارلا |[ 5

 نوم نيذلادولح
 م-هدولج نيل” ممر

 هللارك ذىلام_مولقو

 رك ذوهلنارك ذفةن'الا

 ى نانزالث عهود
 داو لك لو_ىد
 ىأ(اّممو) هلوصوو
 ةمتامال-ع نمو

 هيلع ىناللناسنالا
 هتم##) مالسلاوةالصلا

 لوالا ناكل متالام ءالا ىنءملاو هوهخ_ن ىف اك بصتي ناز وو( سو هيلع ىلاعت هللا ىلص) ىنلاهيحأىأعف رلاب ( ىنلاسحأن 1

 ة>ءفذ قو هل ”سنوهمسن بدسي ىأ( هبسنبوه) نوكأ( ن ,هدز هلوقبهيلع فطعاذإو ءاىلاعت هاو مالكلاف اي 4 سساثا اوه

 راصنالاو نرحاهملا نم«:ءاسحو)ةدحو مو ةم جعمنيشو نوب ىزاج ا لصأ ىف وهب لهأ( هت 05 هالهبو ف مىأهبسن

 رافك-لا نممهقحىف رشا ادحاز واحت ىأ( مهاداعن«ةوادعو



 ئأ (ايشثسح>أ نذ) رانلا لهأ بالك نم مهم: نصب وىأ(مومسو) راجفلا نممهالقو .ههركىأ (مهضغبأ نمضغبو)
 ىراخملا ىفاك(مالسل اوةال_صلاهيلعلاودق و )+_-ضغس نم ص غس وب وحمل كلذ ىأه بح نمةخدن ىف( ب #نهبحأ)ادحأ

 ةبوثملا ن>وايندلا ىف قيوثلاو ىدحلا | مه دز ىأ( امهمحافامهمحأ ىفا مهللا) مهنا شوا ههةح ىىأ ( نيس او نحمل ىف)هريغو
 ىلاعت هللا ت>أدقن)ةقية>( ىنبحأ نمو) ىن.حأ هن اك-:ىأ( ىبحأ دقفامهمحأ نم)ةءاور ف ىأ(لاقو) ىقعلا فةجردلاةعفرو
 ىو )هللاب رفك د قف هللا ض بأ نمو ىأ(ىاعت هلا ض غب أد قف ) ةقيقح( ىضغبأ نمو) ىضغبأ هناكف ىأ ( ىضغب أدقفامهضغبأ نمو

 ىذمرتلاهءاو رفىأ(لاقوهبكنمبحافهبحأىنامهللا)ءدحون سلا م46 ق>ىفلاقىأ(نسلا)ىرخأى أ (ةءاوز
 امريقبصنلاب ( هللا هللا

 ىف)هوردحاوهوةنا ىأ
 مهو رك ذئالو (ىباأ

 ىلايحأ مس-مئاقءودسإ
 (اضرغ مه هدح الا ال)

 اقد_ه ىأ نيدم> عب

 نم ىيلءالاعمهنومرت
 فذملا ىمرباك مالكلا

 اًضرعةخت قو ماهسلاب
 رهاظلاوةلمهملا نيعلاب
 ىأ (ىدعب) فيه” هنأ

 وأ قايح مايأىديغيف
 م-محأ نذ) امدعي

 بيسقىأ (ىحبف
 مهابا ىحوأ ىانا هد

 مهضغب نموممجحأ)
 بيسق ىأ(ىضغببق
 (مهضغبأ) ىارادضغب
 صعب لو-ةانهن-مهو

 لةةممسنمةيكلاملا

 امبىأ(مهاذآنمو)

 ىناذآد_ةق)مهع وسبل

 كدا دهةىفاذآن م و

 هه ءااخ ىأ(ىلاعت هللا

 نمو) هل-ءقدللاهركو

 ثيدحلا لعاوة+:ىفاكىلاعت هللا ىأ (هذخابنا) عر.س وبري ىأ(كثونهللاىذآ

 ا مهمتثرهظأو( ممسو)مهالقوم_عهرك ىأ(مهضغبأن مص ةدو)ارهاظةءاصعلا نيب عقوأمهيق

 دقندقو لقت ههركي نمهركوهمح نمس>أ أيش مح نمناذهللامهلتات صذاورلاك
 مالكلا لصفناو ؟لاداعر 55 4 ىداعت نم كةيددىفاصاذا

 (م-هللا) ىراخبلا ءاوراكام ناش :وامهةحىف ىأ (نيسحلاو نسحل اىئمال.لاو ةالصلا هيلعلاةدقو)
 امهطعأىأ ( امهمحافام مح ىفا)هنم با طامةّةطونوهنهللا ل_عوه_.حىةحتلانايبدادانهللااب ىأ

 هنالاق ثودح ىف ىذمرتلاةءاور ف عةوهظةلب اذهو هللا ةمدع ناب ىف ىلاس اك ىورخأو ىور.ندربخ لك
 ل_عاذ_هسلوةغ اة 2 تائاورهيؤو نسحلاوةماساهيفرك ذنيحيكجلا ىف ىذلاو حيك نسح
 دارملاسدلوهدس>و (نسحلا داو رىؤو) هلوقبىلاعت هللا هجر فدسصملا راشأهيلاو اهلؤ_صت
 (اههمحأ نم)ىرخ أ هءأور ىف توهنالع هززأ ىلص (لاقو مح نمس>اف همحأىفامهللا) صيصختلا

 د-ةنامه_ضغأنمو)ىلوالا قيرطلابهملعل هّنناس> أدق ىنب>أ نمو ىتيحأ دقة نيسحلاو نسحلاىأ
 هّللا) هري-غوىذ_هرئلاهاور ثيدح ىف لسو هيلع هللا ىلص (لاقو هللا ص غب أ دقق ىنضغنأ نموىضغبأ
 ة-ءلاساهح و ىلعررذ_2 وفر فذ هرب ركد ىقوهوث+اوهو رذ>اوهللا اوق:اكرد ةءامهمصنب ( هللا
 كلذنمب مث مهيذنعطلاو مهى ايالا مهت.سنو مهصيقنتاو رذحافمهقحو مهن ىفىأ(ىاحأ ىف
 فد-مهلاوهو ةم> ءمداضون حو: ةءةل_همءاروةهدعمنيغد (ىدءداضر غمهوذختنال) هلوقب
 ا اودصقمال ىأ ىناءملا فني كهل ثمىفلوَقلا ىلع غيلب هيد ثنوأةر اعد_ساوهقماه_سلاب ىربىذلا

 تدس ىأ(مممحأ ىحبقم_محأ نذ)هنمفلسلا ع:هاذلو م_ْممعقواعاوة-.ةالوءوس مهرك د

 ضءببهذاذإو(مهضغب أىذغسفمهضغأنمو)ءوداورك ذيألن امة. نممزاب ومى ح
 رك ذب(مهاذآنمو) لو هيلعيىلاعت هللا ىل_صهبسكهنالمومسن ملتقىلا قأيسإك ةيكللامملا
 وهو هاض ربالام لعفوهاصعىأ ( هللا ىذ 1225 ىناذ [نمو)كلذ»٠ لا هنال(ىفاذ آدقف) مهءوسأم

 ردتقمزب زعذ_أءذخ أيفه4لوعالواعبرس كلهم ىأ(هذخأي ناك شو هللا ىذ آنمو) هللا هيذابدارملا
 (ةمطافف) 55 .وهلعملا عت هللا ىل_ص(لاقو) عرمست وبرق ىأاذكن وك 0 و هيأملاىف و

 ءابلا عّتفي( ةعضد اهنا )هري_غوىراخبلاهاور ثيد> ىفو ا مناشواهقحىف ىأا هع ىلاعت هللا ىذر
 ىأ(اهبي ضغأام ىدضغ) هدبكن مةعطقوهيبأ نمل صاحد لولا نال( ىنم)ؤ زجوةعطق ىأ اهرسكو
 ثيدحلا سيسرهلقالللدلاكوهةلكلاه.لأةيءزجلالأنالاهاذآام لك ىنذوؤنو فءوسإ
 اهنع ىلاعت هللا ىذ رةهطافكل ذب ت ءمةل-هجىلال اًنذبسطةههج وهللامرك ايلعنا

 تداف

 نينمؤملا نوذؤي نيذلاوانىهماباذعمهد_عأوةرخ" الاوايندلا ىفهللام_معل هلو سروهللان وذوي نيذلا نأ ىلاعت هلوة نم سدّتقم
 تغب ( ةعضباهما) امنا ىف ىأ (ةمطاف ىف) هريغو ىراخبلا هاوراك ىأ (لاقو) اندمماثا وانا مباول مت قفا سك |امربغب تانمولاو
 نيحثيدهلا اذهدرودتوارمضغءامتخ ف ىفو (ارمضغأامىدضغي) ىدو ىكن مىأ( ىنم) ةعطقو ءزج أر سك-:وةدحوملا
 لوسرتءمس ةمر# نيرو رمسملاقا مع ىلاهت هللا ىذر ةهطاف ىلع ل-يه+ىلأ هلل اود عنب اه رب وج هنذعىلاعت هللا ىذر ىلعسطخ

 منذ الذ بلاط ىنأ نباىلءمهتنب| اوحكسني نا ىفونذا2. .اةريخا | ني ماشه ىنب نارعنملا ىلعوشو لوي ل دوهيل عىلاعتهّللا ىلصمتلا
 !متايصو دخن ماذهفينضغبأاهضغبأ نين مةعضب ىهامافممتنباحكذي و ىذبا اطيب ناسلاط ىنأنباديربناالا نذ آالمتنذ آل



 00 مالا مف ا ا

 مال !او:الصلاهيلعدارأ هنادرود5 د( هب أ ىنافءمحأ) هقح ىقىأ(دز نب ةماسأ نام عىلاعت هللا ىذرةثئاعل)هءاور ىف ىأ (لاقو)

 ا لاقو )هب أ ىنافهدم 1 ثءاعابلاة ل_ءفأ ى ءزلاانا ىد> ىءداهن ءىلاعت هللا ىغرةكاعتلاة هيمان انام ىحن نا

 0 '- ثا اح "عا سف: ةمالءوأ نمآ نم منأمبا لاك ةمالعىأ (مهضغب ؛ قاقثلاهبآوراصت الاسحنامالا هب هنآ زيحيحصلا

 نيصاغاو نمو ةأناا , امه نس ءاةذعاواكمهنامهصرص ئه جو لع ءاوقذانم ءالامهضغسالو الا محال ثددح و ثدالحلا

 لال ىلاءاعار 0 الإ ٠ نمأر ات نكلةرجالاالواماللاو ٍءةالصلاهءلع هلوق#ع ااريشد امكلذ ىلو 1 م رق اهلا ناب راعشالوأ

 هاورأك قاف ”مه-ضغلو هنأ .#ابرعلا بح مومعلاق قدرطب ,ءاحدقو ند رحاهملان مرحاوم ىن مال اوةالصلا هيل عدنا وتم 4- و

 م5  ىلاعت هسا ىغر رعنبا ث يد ىفو)هنعلاعت هللا ىذر سن: أن عهكرد مف احنا
 يس ب ب اسسسسم
 انىبعاذهو كنا: لس ضغالل اكموةمءزبتلاقث زوم تنام

 2 و ىنم ةعضب ةمطاف نان دعد مألاقود هشنف لو هيلعىلاعت هنا ىلك هللا ل اور مات ل هج ىلأت نب

 كلذ ىل- ع “لرتقد_>او لحرد-_:ءهللاود- كش وهللالوسرت ذب ,عم-:كئالساواهءو بناء ركأ

 ىذمرتلا» ّظ هو ددح ىف و«يلعىلاعت هلا ىلص (لاقو ه]ثد 2 -ك قل صةموريسقتو ث.دحلاو

 2 لع هينا لك لاودق و( هءحأ ىناف هدم .> )هن اشو هقح ىف (دي نب ةماسأ ىف ةثئاعل) هنو ة.شئاع نع

 اماذهو هدءدار «هن ىدوة سنن ١ةمئاعرمأ اذلو اريخهباوصوت .اهىلا سأن :ل|بحأدب زب ةماسأ لو

 ىأ(نامالاهبآ)ن اع.كا» و رامدك ؟لو هيلع هللا ىلص( لاوو) تام ما نم مو هيل !ء هللا ىلص هرريخأ

 مونالو هموت مدعوم 4 ملسو 100 الا بحال هلاك وهقدصو هقةحت ةمالع

 ىةحل ىفاغملا( فا 0 ا منينمؤملا اود عاسو نيدلا اورصن

 ناثااريمْضو:ددشملان ون ااوهروسكملا ةزمهلاب هنا لاقق ثيدحلا مهضعب فحص( مهضغد) ناسمالا

 ءالؤشم مدار 1 و(برعلاس حأن هز هل“ ”الدىف ىنهيبااهج رخآ اك( رعنبا ثيدح ىقو) رهاظوهوهو

 0ع ١ هوممحأ)ى و>- بدسد ىأ( ىدبف )اةاطم نوف :و رعملا لحنا

 هيلعمللا ىلصهنانأم !سنع ىذمرتلاو اوزثيدجفَو (مهضغدأ ىطغبستإ]م_مْمم ض غب نوكي رخآ

 قوىضغبتو برعلا ص غن لاوهسسا اناده كب وتضغا فيك لاو :د فراغ“ :ىضغالهللاق مسو

 قالا قا لجوزع هللانالاقل-وه- ماع ىلاععت هللا ىل_صتنال وسر نا( ؟ )ىميلحا ناميالا عش

 راتعناو اثرت رايغعو نمراتخاو ووضمبرعلا نمراتخاوترعلا مدآ ىينمزاب اوم ى:مهمراتخاو

 ىذغببف برعلا ض ءبا نمدم_م>أ ىحبةبرعلا د>أ نذرايخن مرا خانأف مشاه ىنب سي رود

 0 يل ع ةيب وعشلاكمويفةعيقولا,ن اللا قالطا لقا ذو مهضشنا
 ىتار_ءلاظت احلا كلذ لصفدقوةرخ" الاو انت ءئدلا قدا هبنغل ةلوسرومقا نوفل ني .ذلانا ىلاعت هلبأ ||

 ىلا( ةقيقملابىلاعتهلاهجر فاز لا لاق) ب رعلا لضفن ا, ىفبرقلاعفنأءامس لقةسم هلى لأ

 لكس )ءايشالا ن «( أيش سح|نم)ة هما !ا!لوقعلاد' عوى# ةرلا رعالا س او ةةيقحار ظنلا سن

 ىلص هللا لو برهم ناكام لك مهتم ىف مه#» رطو مهبادىأ( فال |ةريس هذهوإه وبخأ هب ايش

 بحأنم)مد-نكىأ( امنع
 ىذغببف مهضطغبأ نمو
 هانيمر_هاظ(مهضغا

 نوكي نادعينالورابخأ
 مومحأ نم ىأءا ثنا ءانعم

 بدس نوكينأ نب ف

 اذكوني-كىاصنوككي

 نيملاطاواكاذا ضغبلا
 هالضلاهءلعهنعدروامل

 هلل بحأ نم مال بلاو

1 
 اند ةهباور قوهناما

 با *هلل ص ءدأو

 مهضغونامياّشي رق
 نوهراصنالا ب>ورفك

 رفك مهضغد و ناكالا

 ىأ برعلاسحأ ن-ذ

 مهونمزمدارماومهسذج
 ىب>ادقف مهوةثهوأ

 د-ةفبرعلا ص غءانموأا

 ىىناريطلاءاور ىنضغدا
 ىكر سنأ نع طدوالا
 نباىوروهنعىلاعت هللا

 ل ل اع مخل لس اعل مب يس احل اص يصصسلا ءمصخل ماسلا هع سل ج سس خصص بصل سس سس سس اج سس سس سا

 نءبرسعلاب تورفك مهضفد هناا ١ نمراصنالاس>ورقك امهضغ هنامالا نمرعو ركب ىأ ب >اعوفرمرباج ن عرك اع

 ةل#ابوبايلا|اذهىفةريثك ث.داحالاوةمايقلا موب هظفحا انافموفى مرا نع هللا هنعل ه .ءاعقىلا أسس نمورفك مهنا ونام |

 نم ه نوكيالو مال !|و:الصا| هيلع هستحاهم 0 ووومع :|!تديلهأس <نآدحا لكىلع تحدق

 5 تح 3 وح هوغنبال هناهةباحصلا ضع قصضفاو رلان مالوةباحصلاسح دم > هعقنيال هنأؤ تد لا لهأض غب ىفج اولا

 مولع تح هنافمالكلاءو سب قالطالا ىلعمهنومذي و 6. مالملا ع-بطلاببرعلا نوهركي ث يح اوعلاءالهحلاةلسنمنوكي الو تدبلا

 ةق.فحللةقفاوملاة قب رطااىأ(ه ذهو) رهظااذهوئدلا كلذ بة ىأ (هبحئث لكبح أ (.ثسمحأن مةقيقلابف) ماتخلاءو -نم

 تالاحما عيجيف ماللاوةالصا |هيلعهمحأاسمومح ىف نمعب اًكاوةباحل اةمسىأ(فالاةريس)

 هحرصل هأ ل :ءالبا وصلاو خت ملارثك [ىفعتواذكه ى ميلحألهلوق 1(



 ةعاطقةغلايمداوءامهقفاوعمهسةنأ نوفاكي وهاَضتةعنوملكتي وءاهتئاام وبحيث ىأ(سفنلا تاو وشو تاحابملا ىفىث>)
 قكاّوحن ١ ه_بلطب ىأردقي ودلا(ع انبات مسوي !ءىلاعت هللا ىلص ىلا ىأر ني>هذعيماعت هلا ى هر اسد :ألاقدقو)هالوم

 ىأف اعلاوماللا عاقب ؛(ةعصقلا
 نط ا

 ص ىأهو 0

 ع هعباوب هش ؛أرني- نم

 5 اعمل هلابح لك انو

 ىوروءابامال ماو ةالصلا

 ىلاعت هللا ىذر سنأ نع

 ماعطمىل عنصامهناهذع

 لعجدقوالاءايدلا دج ولو

 سا ىف ىوردقوه.5
 ك4 ءلعهنا فاسو ىلأ

 تح ناك مال || وةالصلا

 امانأىل-> رلاقف ءاردلا

 فيسلا هل لسفءاردلا بج
 مال._سالادد_>لاقو

 رهاظىلا|ر ظنك تاثنالاو

 ةالصلا هيلع هأ هدص راعم

 نا اذهف) مالسلاو

 نبهللاد_.عو لكعَوا

 ىدررفعج ناو سأبغ
 || نياىأ (ممتعىلاعت هنأ

 || (ىملسا اونأ) بلاطىأ

 تلال فداك
 ةالومو لسوهياعىلاعت
 ةفص هنعةالوموأ هل

 هنباةلباق عقار لأ ةجوز

 ةمطاؤهتذباةبادو مهاربا

 تنيءامسا عماهتاساغ 9

 َّى ىدلحلا لاق نييع

 رع ىملسو تايبادصلا

 انا 2 بد
 دارملا اهنا ىلع لدبااو

 ىذمرتلا هج رخأامانه

 اهنع 51 دل" اهثااىق

 ىأ( لس ساق كل ا عىلاعت هللا ىلصهللالوسر ب جعا ن اكاماماعط محل عنصت نا هولابلو هو مهنا

 (ذةمون نمءابدلاب>أ) تشعو تمدامىأ(ت اراخزدهل هإدةء لاك اهفا يطا

 ن ممل وهيلعملا ءبهللا ىف_صهللا لوسر هبحأام نو.<اوناك ىأ (ت اكاك ىلا ىدح] وديع ىلاسعت هللا ١

 سعلاهوهشي قاع مدع هس 6ك اع ىلا عد هللا ىلص هنوعمتم :ىأ سعدلاتاو هدو ةحامللار ومالا

 دقو هلوقب كلذاده_ثةساو كال درع عوتاحو ْزلاَو ةمعطالا صعب ِه وسيطلا ةيحك هنرسيلاةهينطلاو|

 ةلمهلالادلا مب )م 00 هاه الس وه .اءلاهتهتلا لص يتلا ىأر بأ هسنعىلا عت هنا ىضر سن لاق | <

 ونىهو «ءابدةد_حاولاو قاح اال رخآ ىف :زمهلاودملاو:دحوملا دردشتو
 [ هش ل 0 ان تدح ولد ىأن م معرقلا عطقدخارهنأا عع ىتغمو عرقلاب سا لا

 ماعطلا ق هدي لج: ار ناك !؟ ءام لك لسو 4: اعىل 00 مهلك |وس> هدم

 7 ونوريخ# دمك اندلاع اوقبةراشالاهيلاوهاركتسالامدعا كلذ ايف درك ل اوغعلاىفالا

 ىلاعت هلل اىبص ىننلا اميسال لذ هق>ىئهركءاله, ريش ام لكالا ناك اذا هنا اولاق تلق نوب ثاميريط
 هراعىلاعت هنا لص هل عنص هنا ل يقود ةهعمناكاذهودحاولان والا, صوصةعو هل قو لسوهياع

 3 _:عفورعملوك املا نم

 همدخ وهعأم ا |هاكاو ل نعصوصةوهلدقو وهمحاص ءاضرب هماعل دب رباع ةلععب ناوهلذ هد دينو

 عرسقلاو وهل. ةفىطرقلاهرك 1 وراك داع ابدلااماو فورعم عرقلان ا اعاو

 وهوىووتل |نموه-ههنار >> نيا لاقو4- ا !اوهل يقوهذنمريد:_بلاوهل دي ةودحاو ىنعع

 لعملاو هرك ذىفىرهوملا سوما ةااسح اصاطغو تيدبانقهرك ذاذزاوهدئاز هنزمهونيطقولا

 انهءءمد نموهاطخ نم اطخالوقأ ١ ءابالو داون عةياقذمهنزمهت ساو ومهووهلاقق بد ةدامؤا

 هور نا 00 ءورك ذاكف ا 4 االةزم_هطاههدوو اضل دعما ىفهرك ذ د ىرشخلانالا

 تناحو ولوح ىعىعلاو - ىثهىلاوحو فور_عمءانا ىاقلا حدب (ةصقلا ىلاو> نم 3 قاحلالا انف

 'ءاروةمالرم هك زود وماللاوءاملا عمقب وهو نمر كربلا عجراكرا ارك-ثلاو ددعتلادر ,2ةيدقتلاو

 بحأ) ال دم راف وتنال وما د(تاراسخإتنلاثخكق ةةروك دمتاغل هيف ا ا دلما

 هللا ىل_صدللا لوسر بح ا رمي واهعبتي ءآرذا مون ن مىأ(ذ مون نم) !مماكربتاهلكأ تح ىأ(ءان ءانذلا
 هروم-ثدامو تاحابا ىف هام_هءامالدها كوه وهند ”.م قد صتامالع مادهواهلسو هياط لاقت

 كلذإ وهيلعملا هد هللا ىلصهلنا لو سراعد ىذلا ناكو ناخي_كلاهحرخأثردحلا|ذ- هو سقنالا

 هنا رح> نيا لاوو سن أءءمسهذق هلداعدوءاندلا ن ماماعط لسوه.لعهللا لصهننالوسرل عنصاطأي

 اةفمطلا قو لو. نار هاظلا ناكو بلاط ىنأ نب ,(ىلع نين اذ هو)طايخحلا اذه مسا ىلع فقل

 نيلا عشقت (ىملس سر ةء> نباو سامع ياو لدها ثالاك هيرهشأ هاله: علد عقم 1

 هراعىلا ءثهلل |ىل_ص هن و ملدقو ملسو هيلع ىلا ءتهلنا لص" هع ةيفصةالو مو عذار نأ ةحوز ىهو

 سو هيلع ىلاعت هزبا ىل ص ىلا نما مهارب اهب انوتناماملا ل ءىنلاىهوءار 0

 (اماعط مه منص:نااهولا -و) ةأرعاةريدع سن ا هريغ 2 ى مح اسهباحصلا قوةروهشمةمب ؛ا كى

 همد#تناكا مالك ذاهولاساءاو (لسو# ماعىلاعت هللا لص بدعي ناكاس#)م 00

 ناسنالل ضر-» : هلاح مهد ة:عءسجدعلاو هبوريشمو لوك 0 ءهجل_سوه .اعىلاعت هنا ىلص

 هيدي راقة-+ .للاو ل ملا اهم نا-فناسح شالا عماربم 1 ك:هلاحاهذهوئدلا سمس لهما دن ع

 0 اوراذهودار 1| وهو مل_بو هيلع ىلاسعت هللا ىلص هببكتام ةءبعم ىلع لد مأدهرق وةمحلا اوهوهمزال

5 
 وردد هءللع متاع هرعت حاب .ثتذخأو تما ةفانل هرعنصا ىلب لاق مويلا هيبتثتالىنبا,تلاةفهلكا نسحس وهيهتشل
 هاكأ أند حسا وهل --و هي ءاعىلاعت هللا ىلص قلاب >عب ناكا ما دوتااقثهت ؛ رهث لد اوتلاو لفل ةلاتقدوتي را 1 6



 هلى سلفر ع نبال دب سابع نبا نم ىحندلا ل صأ ىف عةوامامأ و ني يحصل | ىفام ىلع( ا معى اعت هللا ىذررعنباناكو)

 مسك لاءتدسلا قوس هل لاقي عضومىلاةب وفم ىل:ةولد زأىأ هع تدسد ةاهرعش نال كذب تيمسلاعنلا هنمدخس, هغمص
 ركذامل ثم ىأ (كلذ لعف, سو «ملعىلاعت هللا ىلد ىذا ىأرذا)ءانحلابىأ( ةرغصلاب) رهشأ ا همضو ةدحوملا ثيل ( غربت 0

 و هه ق هع املا لايك! ةرعصلابةمحال عبصوةيحدلا لاعتلا سدل نم

 أذ | || 1 11191011011106|1|1خ>خ>أ-----ب-ب3

 نبا ىلاحصلاني_>ا:ىئاوذراياعلا بل اطىلأ نب رفء+ نب هللا د عوش ذ_هرغءحئاولئامشلاق

 تلاقفهلك أند و لو هيلعىلاعتهّسا ىلصهللال اوسر مجع: ناك اممثيد ل! ةماتتوىناحصلا| |
 يش هيلع صور دق هته وريعش نمي ش تخبطوت هذان! هيعنصا لباولاةةمويلا هيبتشنالانا

 ىلاعت هللا ىذر ىلا صل | نما ىلاح هلاهللاد_ع(رعنباناكو) مهلا هس رةولباونو ل ةلكو تم ز_نم

 ةثؤمىهول-+ رلاه,بسقواب لكوهو ل_عن ع.ج(لاعتلا سلي)ناخي_كاهاور ثيدح ىنامهتع|
 خدبدداج وهوسدساا ىلا ةبسنءاب وةيقوثةانممءانوودحوملا نوكسوةلمهملانيسلا ارسكب ( ةيئبدلا)
 ل هأالا مهمة وبدلا لاعتلا سلالة ءلهاحلا ىفاوناكو هرعشلازالهعطقاذإهتدسنمهرعش ل زأو
 اضأهلوأ متفزو هنالهقولوقرقنبا هلاهاك تدسلا قوسىءس لغة وذ «ىهوهاح او ةعسلا
 خيصت و ممكلاوءان#اكهريسغورع_كارفصيام لك و هو(ةرغصلاب عبصن ءلدوسلاعن اهنا لاقي و

 هنأيث غصت هنادارملاو رغصأ غمصا وهامناوةرقدلا سفن, غصبالهنال حمس هيفو:دحوملا ثلث
 هنعىهناغاوايع راهن س لهنعىبملا نهدرواموهازاوج كلام نعلن ونا رفعزلاك 'رةصأ ئشد

 هللاىل ص هللالوسرتيأر لاق هنارغعج نبا نعىورامزاو لا ىلع ل دن ومهضعن همدعو جحا ىف مرح
 ثيداحأاذكوامهريغو ىناريطا اوك الا ءا درا نار فءزلاءناغوبتمناب وث هياعو ل وهياع ىلاعت
 ليلعت (كلذوف لعفي سو هيلع ىلاعت هّللل ىلص ىنلا ىأرذا) هلوقواضأ ءزاو ج ىلع ل دن ةحيصت ةريثك

 لاعنلا سدالو هلوأ غ-.صل ا ىلا ةراشا كا ذو لبو هيلع ىلاعتهّللا ىلص هللا لو سر هبحأ ل هت هلعقل
 هيلاة بسلا, تاحامملا قل_سوهياعىلاعت هللا ىلصهءادتةالااداهشتءا|ذهو ديعملا# رامات نأوهو
 قب رط نهد علا ىؤفهءاهذك المأ هءىدتةملا ق- ىف حابمو هله هإ_ثهىف ه.ءاد الا ىف تغاتخا نإ

 (اهنمو) رهاظلاوهوإ_سوهبا ءىلاعت هللا ىلص هءءادّتقالا ىون نا تدتلا اورو ىرخأ نم هدوعو

 هيلعمللاىلص لوسرلا ضغب ( هلوسرو هنلا ضغن أن م ضغب) لو هيلعهللا ىلصهتبحم تامالعنمىأ
 ةل-طعملاك راكان وأ هرفكب وأ هلوسر ضغببأما ىلاعت هللا ضغد ول هجىلأ ل نمر هاو
 امهاداعنمىلة:ملواودع ل سو هلل عىلاعت هلا بص لوسرلاْذْخدي نمىأ( هاداعن ماد اعمو )هد رهدلاو

 روصتنال ةقيةحيىلاعت هتوادعنال و هيلع ىلاعت هللا ىلص هلو سرهاداععىهاسا ىلاعت هللاوا داعم نال
 رهظأ ىأ(هندىف دعب او]هنءدعملاوهتعب رط عسي مل نم بان:جا ىأ ( هتنس فااخ نمةبناحمو)

 اليقث هدعىأ(هتعي رشف لاخ نم لكلا ةئثساو) هل .ةال ىريسفت فطعو هوةعب رشلا فلاخو عدبلا
 باتكللا نمهنسبام كذمرعأ لك ة+# ىفو ةفل ا دض ماسجالا ىف ل هلا لصأ ولوج ةءريغةنعاروشتم
 الهناف مهدحت ىت>اذك نوكيال ىأ(رخ "الا موملاوهتلابز ونمو اموةدتالىلاعت هللا لاو لاقرب زعلا

 ىأ (هلوسروهللاداحن م)ةدوممهندب و مهندب نوكي ىأ( نوداود) ىهْملا ىفةغلابموهو نوكي نا تبي
 يس ل سلا ير لالا ل ممل ا ميال سس ساس سنس ل سل ل يسال ب يصلان ل ل سلسال _ سس ل2

 ةيةيكلاوةيمكلانمةقواوملا
 تامالع نمىأ (اتمو)

 ةالصلاهبلعه_ةممم

 ن-مضغ) مالسلاو

 (هلوسروهللاض أ
 خسنلا كا بصنلاب
 ا هه ححفلا

 لصأ قى عقووامهضغبأ

 ىألاقذعفرلا ىحدلا
 اض:ألوالا اوهاضغي أ نم

 وهوى الا هيلع صن لو

 صخب نالرب در هظالا

 ةداراد_ءعال ىلاعت هللا

 هب ناوغلا عاقب اوهبأةع

 ه-فمرهظنمفالخ
 ىنأو ب4 ناك امهضعد
 هللامءاوأ هوو لهج

 نمنارراعشالالو نب زال
 هضغأد قف هلوسر ضغنأ
 ملاعلا قد_ج ونالفالا و

 ىلاعت هللا ضن ندم
 نأالا هتبحم ىعدب لكف
 قيرطاوأط+أمهرثك أ
 اذلوهندو-م ىدتقيام

 هيلع هريمضي تك |
 هلوقىف ماللاوةالصلا

 ىأ (هاداعنمةاداعمو)

 ةالصلا هيلعمذختا نم

 ىأ( هلاقثث-او) هل دسىف عدلا رهظأى أ( هنيدى عدتباو)ا هريغي لع ىأهتقي رطىأ(هتتسفلاخنمةبنايو)اودعماللاو
 اعامالعاىأ (ىلاعت هللا لاق دعب رشف لاخي ) رمأ لك لا ةئئساو ىورب ولاحوأ لعد أل وق نمىأ (رمأ لك )الي: بهن نمؤملا دع
 هللاداح نمنوداوب) رهاظلاو نامابلاب_ناميالا ف نولمكي ىأ (رخ"الامويلاوهتلاب نونموياموقددتال) هتيعحملاك نمرك ذ

 ةبناحعه_:ءىبلاىفةغلابم عنتعناهقحلب رمالااذهن وكي ناىنبتيالهنا ىنعملاوامهقلاخ نمنوقداعي ونوباحتىأ( هاوسرو
 ل-هأوم- راقأىأ(مهتريشعوأ) مهنارقاىأ (مهناوخاوأ) موعو رفىأ (مهءانب أو) مهوصأ ىأ (مهعانآ ا ءاكول ادا .هئادعأ

 صيصخت دعب مهعاوهومبتبع



 سارجا ىو

 مه.انأ اول'اةو) ميباص أو مهبابحأ ىأ(مهءادحأاول ةةدق)اةدصوالدعىأ (ماصأ) ةحخرش" الا مويلاو هللا مثلا ىأ (ءالؤ دوز
 ةباحصلانمةعاجاوب ىنعدي الا نام م ءىلاعت هللا ىذر سابعنبا نع ىور هلوسرووللا ءاضر ل وهسف ىأ (هتاضرعف مهءانبأو
 2 الو ره ماقر ديمو زارعاهنب اامده:ءىلاعت هللا ىذر ركيانأد رب مهعاتبأ وأدحأم وب هأبأ ل 35 دممعاب ادن رب مهءانأ اونئولو لوقو

 اول_:5 نمدودفوا اع ديرب مهتريشعوا دحأ مور ءاخأ ل: هنالري ع نيس عص «ديرب مهناوخاوأ دعينا ىل سو هسا عىلاعت هللا ىل-د

 ىكسدلا هإةنامىلعردب موب ماه نب ص اعلا هلاخرع ل_ةةدقو ىطوسلا لالحلا انني اشم خ..شل نآرقلا تامرج«ىفا ذك مهرئاشع
 نموهو قاقثلا سئرورفكلا سأرو قافنلا !ءهونأ ناك و( ىلأن بهللا دبع نيمهللا دبع) مال #اودال تلاهيلع ىنللىأ(هللاقو)

 0 ل دا لوو اوا دكا) 41/000501: طلال 0

( مهعملاءت هللا ىذرهباخك ؟ءالوهو) هنوضراعي وهنوفلا || 5 5 0
 0 ىتح هياكأ لاح نم ءامئأ 

 ةراصعلا نمريثكلاذه عقو دقو مالسالا لبةمهءاقد ص[ ىأ ( مهءامحأ اولتةدقأ) هءنيهاّدم نودها شي 0 34 1 9

 (مهءانبأو مهءانآ اولئاقو) ىلف موكب رك ءدوام ىلاعت هّلالاقمهود _ءبأو مهوضغبأ ىأاول ةىورو 1 1 "ا
 حا رملا ني ةديبع ىناك ءاض رلاءعىميمردصمئاضرملا وةيليلعت ىف( هناض 2 رفكلا ىلءاوقب ئمذلا | 7 0 َ 3

 ل ] 5 هنعلاءنهلناىدر عسل كارلا از هن ناك نأ درر رطبا الكا 00 ٍْ 3 ا

 نبا) هنعيلاعتهّللا ىضر(هللادبع) وه دلعملاعتمتلا ىلص(هللاقو)ريسلا روك ذموهاسمدوو 3 2 00
 لور ةدح قنيصاخملاةباحضلا نمناك اذههّسادعهنباو نمةفانملا سأرلول سني ا(ىلأن ب هللادبع | ىلا 01 ٠ ىنعو

 01 ربك تثال) لهو هياعلاعت هلل ىل_ك هربا لوس رلباطخ( تلد وا) إو هيلعيلاعت ناركما هن هلل ىلص هللا لوسر

 هركنايثدلا ىلعهصر #4 ناكفهءايرتاطن مالسالار هاو ل وهيا عىلاعت هللا ىلصهنلالوسررس اهاملق | ةرجملا ل.ةبري لهأ سدئر لول -نياناكو كا هسأرب تمت أو هتلتق ىأ لولسنياهّنلا دبع (ءابأ ىف -عي

 ةياحصلا رايخ نم ناكف هللا دمعه اامأو نس ةقانملاةر وسهة>ىقلرنى ذلاوهو فاغنل ارهاتيو مالسالا 2 5

 نمىأ (اهنمو) ىراخيلاهاوراساذهو هيلا نسكتو هب قرت لب مل سوه يل عهشلا لصللا لوشر هلاك ىنأ ني هللا دبع لكةدي 4 ىلأل 5ىفى تنذأامالا هتلابكلاسأ هللا لو سراء لاةرهظام هيبأ ن هرهظاهلفةرعرب_غملع ام نيقداصلا ا اا
 لح وزع ردنعنمساغلال (ه.قأىذلانآ ارغلا 1 نا) حل وهيلعىلاعت هللا ىلصهتمدشتامالع تنك ناؤهنعل ايام
 هلاقلخ هذا ىأ(ه.ىقاذتو)ه.هنلاىلا لصو ىأوه(ىدةهاو) نيرادلا:داعسل مولك اذا (هءىدهو ل_+ًأانأوهءيئرذالءاف

 ملسوهيلعىلاعت هلا لص هقلخ نعت ا مسد قواه عىل اعت هنا ىذر( ةشئاعتلاق ىتح) هيقاملاكب لم<
 هباد ايبداااوهءُكسمتلاهنأدناكىأ(نآرقلاهقلخ) مسوهيلع ىلا عت هللا ىل_صهشا ل وتر( ناك )

 ةيجسراص هناوه.هكس:د ثق ةغلامم هقتلخ سفن نآرقلاتاعجف قالخالا مراكم نمهيزا؟لمعلاو

 د_عهنباىاف سو هيلع

 ىل_-صهنلالوسرلا هللا

 لاقو_توهياعىلاعت

 دل :ساوذهسأركيلا
 اه ناكامجر را

 ى-ههيدلاوب ربآل-جر
 ماتا ك1

 درع-ملا ماك ىفاك لا ار هظأ ىنعىلهجتك تال ار هلأ ىعيىاختفارياع عبط هن اك ةعيبطو هل 27 1 ىنخأ ىاو ام
 قلل هنود تاء ىناختلا نا ©« هتميش ريش ىل> ا بعام آ 9 : 00 2 2 ىناكهغ لهل ىف لو دقو مل هلل هجر لكق ك نان 11 ا ا ا ل حم

 57 هس .- . : 0 0 1 9 اه هلل م ءادالا ل_هأد_:ءاهيق ىضرملا هجولا ىلع هل هنوال: ةرثك ىأ(هتوالت نآرقللهمحو) انهدارب سدلو 0 5 0 ١

 هيناعم : اح مون هللا دمع د ه.ثتس| انعم ب امهم. نسحتو هب ةرن لب لسوهياعملاعت هتلا ىلصهتنا لور ل اقف : تكتتب7للللللللجل 22 هر

 مهريعو امهنعىلاعت هللا ىذرةثئاعو ةرب رهونأ هنعىورةرشع ىذثا ةنسهذعىلاعت هللا ىطر ىيدصلار كب ىلإ ةفالخىفةماميلا

 00 ىأ(هىىده وماللاوةالصاا هيلع. ىذلانآرقلا سحينا) مالدلا اوةالصلا هيلعهةيه تامالع زمىأ(اهمهو)
 ىئ : معىلاعت هللا ىضر ةشئاعتلاةىت>) ماكحالا .جىفاةلخ مذا ىأ (ه.ىاذقو)ماركملا قالخابه سفن ىفىأ (ىدتهاو)
 أموهياد اياك سمتموهرحاوز نعايوتنموماوانالثتمم ناك ىأ(نآرقلاةاخناك ) مءظع اخ ىلع كن اوىلاعت هلو-ةره-سف# ف

 هب>ةمالعىأ(نآرقللهبحو) هلاثمأو نيا هاا نع ضرعأو فرعلاب ماووةعلاذ+ ىلاعت هلوتودف هتالخأ مراكم نمهيلعلمّشا

 هصصقوهظعاومىفهموف بلاط ىأ(همهفتو) هلوق نعدريخاتن ءةخسنىفامسدنالاو(هءلمعلاو) هنءارق ماود ىأ(هتوالت) هل

 هئادعأةبةاعوهئايأوأو هثايد:ألاو>أنايبوهديءووهدعوو



 ةمالع)ى رتسقلا (هللاد بعني لههلاقإ ومها :واهزماوأىأ (اهدود> دنع وز شي داحاىأ (هتذس) بحننا وىأ (بيو)
 (ةندلابح مالك اوةالصل هيلع ىذلا بح همالعو مل-و«يلعىلاعت هللا لص ىلا س> نآرقلا سح ةءالعو نآرلا بح هللا سبح

 ايندلا نأ ةفرعم للعلا لقاذا(ةرخ الاس>)اهمهثواهملعدمد ىأ(ةنسلاس> ةمالعو)ءر : اوهريسو لاو>او:را خاوءةداحاىأ

 ام-منال(ايندلا ضءبةرخ ”الاسح ةمالعو) هلوقىنعما ذهو ىقعل ا ىلع لما واي'دلان عضر_عبنأ هتح ثنوةيقاةرخالاوة راق

 ىفيام ىلع اماورث ”افهترخ ابر ضأءايند مجو بحأنموءايندير ضأ هترخآب حأ نم ماللاو ةالصلا ءياع هلوقل ناع تحال
 7000 ةيتفلا | ىلا ا ممم سه 225252595595559 لل تت اا م امم يي م

 ه-ةعدب ورملاه-ةداحاهتنسدب رنأز و والءفوالوق هنعادتق' اي هيدهوهقن رط ىأ ( تنس بحت
 دعت نمواهادع_:.الىأ(اهدودحدنعفقي 9 هيلع ىلطتاماريثكو نآرقالهني رقاهاعح ةئي رقد ١

 دودح هنمو ل_صفلاو عاملا وهو دما نمهءاكحاو همراعت هللا دود حو نوملاظا | مهكئاواز هللادودح |

 مده دقو ىرغسنلا( هللا دبعنب لهسلاو) ح-اطمع.ثرتهيق فو ةول افرك ذا دك اريمةساو رادلا

 ىنلاس>نارقلاس> ةمال-عو) هنايب مدقت دقو( نآرقلا بح هل لدو هنراماىأ هللا س>همالع

 ىل_ص ى ثلا ب + ةمالعو) هالو هبدبح بح أ ىل عن هللا بحأ نم ن اف( مل_سو هم ءىلا ءتهّرنأ ىل_ص

 (ةرخالا بح ة:سلا س> ةمالعو) هيصعنالو هفلاةئالءمحأ نمناف( ةنسلا بح رو هيلع ىلاعت هللإ

 *ييي#

 د_هزلاو (ايندلا ضغنهرخ الا س>مالعو) رايك هرخ الاف غر و هئاقل س> | هعيتأ و هبحأ نم نال

 وهاعاو مهوناك فارسالاو ربذبلا ىدةيالامهضطغت هنموثمبلةىفنأ عمال نانرغامهتالابيو

 اهنم) ىتتتي و(رخدالناايندلا ضخ ه_مالعوانب ولت ىناها٠كالوانيدبأ ىفاهلعجام هللا لمقإك
 لقاك هب هلةجاحالاماهتم هالو توقتي وهيدوزتي ارا دقه ىأ (ادازالا

 توءناتوقلارثك أم © توقلا هيةتام كيفك

 رقمرادالرقسرادام:دل ااف هاريمو

 ىرسانبنامزلا وافوةوناكذ * 00007 تبكرك ايندلا ىلاناو

 لاتو ةخ_.ن فون آر لال ءاضف ف سب رضلا باو بدالا ىف ملا هاور ثيدحق (دوعسم نبا نعوإلا
 هللا محم ىف 4 -سفقنلا و> أن عىأ(هسفن نع“ ريغنه(دحأ لأ ال )هنعىلاعت هللا ىف ردوعمنبإ

 قرظني هلاح فر-ءننادارأ اذاف(.هأو بر و هللا بحي وهفنآرقلاس<ناكناؤنآرقلاالا) هلوسر دا
 عيشي فيكو هلاح ل-عهعام_بو هتوالثيذل ا ذاف لاح نايدب هاحا ةدلاسهناكىت>هيلدخسف كلذا[|

 ىناطخدي ذل ن-م 041 هيفامتلءأتامأ ىناتك ترحهملو 53 ى>معزرت تدك نا

 ىةريو مهب ف طاش و مومحي ناب (هممأ ىلع هتقعش ل سو «يلعىلاعن هللا ىل د ىجذلل هميحمتامالع نموأ)
 ءاضقوهتنواعموهت عافت (مه اهمىفهيعسو) مهرومأن «مهحاصب امنايدب ( مهد دتنو) مويلعهبلق 1

 ملسوهيلعىلاعت هللا ىلصهّنلا لوسر ناك ام ) مهتةي اعمل زاوهاظملا عقدي( مهةعراضملاعفرو) مهجئاوح 1

 قهيىلاعت هللا هقصو م موءاعالضف مامعنم(اهيحر) اهوعش(افو رم هريغالانريغ نموانم( نينموتااب '

 متنا ىتنااهمتارمىدقاواملاك ىأ(هةبحم مان دوز هتالخاب اختل اوهرءادتقالا نيل عقرب زعلا هناتكا

1 

 نأاضي أوه. لعىلاعتهللا ىلص هر تامالعلا نم( و هذعه.دستا سلا نيءاذهلعج و« .ثاءما
 نير ضلاب انهم دقو

 ةمال_عو) نيتفكلابو
 رخدبال ناايئدلا ضع
 كالوذخاءالىأ(اهمم

 رد-ةىأ(ادازالا) اهنم
 د ةغأب و هردوزتنام

 ادا ب ببرحبإ
 ليص#ناد(ةرخاالاىلا)

 ةرورضلار دق ىلعت:دارزلا
 اهلالح نافةريس>ولآنو
 باقع اهمازحو باسح

 ىقوباج>ابلاغتشالاو
 رز ىزاحلا لشفوأ

 أرقيف عقرلا ةغلبو

 نالاتو)الووجم رخديال
 ىلاعت هللا ىذر دوعسم

 نءدحأ لةسال هنع

 اهلاح بط نعىأ (هسفأ

 (نآرقلاالا)اهلام ث.خو
 لدعلل نأ ءنالا ن ازمم هنا

 ناك ناف) ناسحالاو
 هنوالت ىأ(نآرقلا بح

 هللا سي وهثزهتعباتمو

 امهمحننهوىأ(هلوسر
 ىعملاواضنأ هنابحامهف

 نأد_>الى غسل الهنا

 نم هدعن لاف ىذرب

 1 ىنال) بح نموملاب> لصأ ىأ(هب>تامالعن هد ىعملا,مسءاموةوءدلارسيأ ملل 5ك هناف ىو عدلا ( ثافث 7 )

 ىفهيعسو)ممةظعو مومو: منو مهرمأىفمهتحيصنب همايقىأ( مه هحصنوه:مأ ىلع) هنجرعو هفوخىأ (هتقفش لو هياعملاعت هلل
 دنعىأ م_معراضملا عفدو ةخسن ىفوافوصوواهعوةودعب ىأ(مهعراضالا عفرو )هب ر ورضلا هيون دلاو ةرفيدلا ىأ(موكاصم
 مو.عونم_:هومملا ل مكب ة دة تناكاهلعاو ةجرلاةدشةفأرلاو(امي>ر افون رنينمؤاابمالل اوةالعلا هيا عناك اك )اهو دح فوخ
 ال_لاوةالصلا هيلع هلوةىلاءامياو ةقفاوملا لاكوةءباتملا نحمل ةرا.ثإهيةونيملاءال ةر ناكهنا عمنينموتلاةماعل ةجرأا
 هتعداتملاك و ىأ(هتبحم ماق ةمالعنمو) ىةحتلابابىف ىناعتلاردقب نوكي ىناختلا نأ ىنءملاوىلاعت هنبا قالخاب او ةاخأ



 هرايمخا ىأ( راثبا 9 مال“ الا ماعم و رادكالا راد ىهىثلاىأ(اين دإا ىف) مالسل | اومالصل اه.لع ثيم عدمة ع لة ىأ( ايع د مله 0

 اهنعهضارءاينوكيامغا اذهوهنروصىسلقلاىنةنوكيو هر ورض لاحرةفلانىأ (هفاد'|و)هترثك ىلءلاسملاةلةىأ (رقفلا)
 هيلعلاقدقو) هريصما رم الوهرك_ثلالحاتاغءالناوهلاقفدعزلا نعى رهزلا لثسوابياعلا.قالامدعوابيلاتاقتلالاهك رثو

 دنع عقاولاى(ليسلان م عرسأ)اغلابامحىأ (ك-:مىنبح نمىلارقفلا ناهنع ىلاعت هللا ىذر ىردلا ديعسىلال مالا وةالصلا

 رقعلا فصو.ءايلوالاوءايغصالا رثكأف رىلاعتوهناحبسميلا ناف(هلفسأجلا) ىوارلا نمش (لبحلا وأ ىداولا ىلعأن ه) هلو 2

 ضرعاملماللاوةالصلاهيلعهناكلذلدهش وءاقلاورورغلاو بجعلا ىلا ىدو ابلاغ هناف ىنغلا فالخءانغلاو ةدكسملا ىلا ىدؤملا
 ءاحطد هل ل_هك نأ هيلع ضرع هير نارخ آثد د> قو ىنأ امهذ نمءثحخالاك] هللا لعج مب. تتشنا هلوقب لاما كإمهياع

 1 الح برابال لاةفابهذ ةكم

 اموبعبسشأ ىندكلاو
 تعحداذاف امون عوجأو

 اذاو تكلا فرت
 كَ ركش 8 ٌكددج تعش

 زادك ةيلعلكو

 مالسلاوةالصل اهيلعلاودقو)ادهزواعضاوت هلةفصواراعش هلعج ىأ ( هيفا د:او)ايندلاةعسو انغلا
 |0002 مزمل رعفلا ناز ةقجرتحمقت هنءمىلاع هللا ىدر ىرد_كل ا ديعسىلال

 |نم)ل لرتو ردع اذا (ليسلا) ةعرس(نم)ى ونا رس كيلا لصب ىأ( عرسأ)ةءاحصلاوأنيملسملا
 0 نتج راما يمس ولاسىعيىدونمءاملا هيأ لين ىذلا عضوملاوهو (ىداولا ىلعأ

 (هلغءاىلا لبا نموأ) نو .بيداو لك ىفممنارت ملأ ىلا «:هللا لاقاك بهذا و ة-قب رطال راعتسو نوكيناراتخا مالسلاو

 لووصتلا مسا 00 لاو تراعا عر التعب مْضفةءرسلاهياغف لة ولع ن هلزانلا ءاملاو لاما ف صو: ةرانهتنب رث

 00دك ايا عطل نكست هن اءالدرقأو لبا وأ ىداولا نمني رمالادحال هلفساريمضو | ١ اكل الممأ تعنبةزاتو
 نيغلاحمشو ملا مدي( للفغم نيهللا دبع ثيدح ىفو )هن حو ىدمرتأ|هاوردقةومدعب ىلا ثيدحلا 2 كلا 1 نا

 2 7 55 ء] ع 8 0 . 1- قوز بانر
 مم ري عوهمسلا هلج رخأ هر حش اباد نمىنرم ناو شو مالو ةحوتفملاءاعلادبدشنو همدعملا 000 5 17

 0 اص ه1 دم دا 0
 | اهلا لوسراب سوه -ميلعملاعت هللا ىلص ىذا ومس وهنا دع )| نم( لج رلاق) نيدسةنس وو 06 ا ءاقل يوك

 "ا هلوةىفىأرال مسقلابهدل !(كيحأ ىفاهللاو لاق) معص رعأو هوان ذلارومأن مارعأ س ال نا 1
 دلأ ل ع 10/0 هدو : 1 : 2 0 2 5 ىرصنلا نسا هنعىور
 هلل ىلص هل (كاقزهمشلا ليزي 00 ل هلل سو هيلع ىلا عت هللا 3 هكا قرب 50

 رععلل ىهو َ >ا|ىأ دعاق شهرع د القداس ضاا ا > م 7 هءاعىلاعت 0 بل : 2
 /( . دو 1 1 2 : (ى ) سو هم هجر نسحلا لاق نمدس

 ةرصبلا لزنام ىلاعت هلبأ
 لجرلاه) هم را

 هيلعمىلاعت هللا ىلص ىذلل

 ةرجشلا ب اصأ نمىنزع

 ئثىهو سد, اذا جن «ةدي زم. انو فلا اههندب نمئافو مىلا نوكسو قولا ة امل ارمسكب (افافحت
 هلدعاى أف يقاتهءجو سانلاهسليدقوناسن الل عردلاك ىذالا برحل اىفاهيقيل ليحل ىلع عضوي

 اةدها 0 ١ تيل اماوصمتب دس ةزسعو أ هذاعسنلا لا هايل ناعما ىلا هّللالو سراب ملدسو

 رق هناكو رةعلاب ىل_ةدب مل_سوهيلعىلاعت هللا لص هبحأنمناىلا ءامياهسيفو هن سعفلا ا

 00 ا ا ل ا يول ول (هلوةئامرظن لاف كبحأ
 كي اشلاىنغلاو راصلاريه_غلاىفوى-غلاو رقفلا ملة ءخادقو اثدلا قهد هرب ىرامت> ا ؟ةوكلوةىف ل 5 ا
 ربح 0 70- ١ : 4 1 0 5 هد واس نأ هانى

 | هنمانمدقواهريغو خسر اشملا 22 ىفرصفمهيلعمااكلاو ثيدحلا اذ_هرهاظءل_ضئأام-خعأ 56 كنا لرعأ ىف

 ام قو(مهللاوىفا لاق ) ىوقملا س | ىلع اينممنوذيل ىعملا نماهلام يي ةحتن هديالف ىوعد

 ىناقداصت نكن اوأ الءاك ابحىأ( ىبحتتنك نالاق)ا ررقما دك ممسقلابا رركماه رك ذىأ(تارتثالث كحال ) ىلا هللاو ةحسن

 سرغلله سل فاعجتلا لصأو هيادهب لج دو هبانع بجو :ىتو هياعر ىدَعت هناقو و:دعهلدختاىأم4ان وكسوةيق وقلارمسكي

 ابيفدهزي وايندلا ضفربن |هانعم ىدتقلا لافرازالاو هو اباباج ىوريو ناسنالا ه سلي دقو حار جلا ن «ىذالا هيقنو حال سل ا هعنمت
 ىأىنار-ءالا نيالاووندسيل ارتس كرهه اركسس هنالرب_كصلا نع راء اوأ ف افجتلاب وك واهنملاةتلاورقفلا ىلعربصرو

 تدبلا ل-هأ انيحأ نمههج وىلاعت هللا رك للءنوعوا ريجاسلعماري-ةقو رخاالافن وكيالال_علمعب ى-ءةرخ" الارق_ةل

 ' افافدتلاووأ اياملج رةفال د عيلف



 مدغتىذلا( انعمذي ,ىسىلأث يذ>وذ) ل فغمنيهللادبعرك ذىأباودلاوىحندلا هلاومال لاو ةالصااهيلع ىنلاىأ( (ركذمل)

 نم د © نءىلا عرمسأر فلل لفغم نب هللا دبع ث د د> ىقناريغرخآ ىلا ىنمح نءىلار َةغلا نا ماللاو ةالصلا هيلع هاوقوهو هلبق

 اهتقيةحو سوه ءاعىلاعت هللا لص ى وهب لا ىعمىف) (لدغ) هاهتنسيل ل 1

 كد اوق عن( انعي) همشنام ىأىرد# |(دي .ع-ىلأ ثيدحو )روك ذملا لجرلل هل هلاوىذلامالكلا

 ىلاةراشاو ليسلاب هل مدشن هاهتنموهرقمىلا ليسلا نم ىبحامىلا عرس أرقغلل قبس ىذلا ثيدحا
 ا هدعتدلفاهْمم صادال ىتءاعب رسهيسئاونلا حالت

 عضاوامل هعطوىذلا ىنعملاىأ «(اتةيقحو ملسو هيل عىلاعت هللا ىلص ىنلا ةحلا ىنعمىف لصق

 ىلا ة-.لانامهفالثخا سدشو فلل او فا لا ءاماعموبدأر 11(سانلائانتخا]هظطل واع

 ىفىأ (ىتلاةب عع و هلل ةمعشرم سف ىف“ هاوسرو هللا قءامالر هاظلا سس هلل داس سال اهفراعت

 نااهلام لسلك أ (ةق .ةلاب ع جرت سلو) ريسسفتلا(كلذ ف مهتار | ءترثكو)امهبارللانايب

 امك-او) داو ىنءملاوا ظفلانالتخا ىأ (لاةمىال_ةخاىلا) ,ةاولا ىف ىةحللا رمالا سن: ىلارظنأ

 ناحل رظن لك. ةأقعضوةوكةم مل | لاحو بحمل لاح ىفالتخا مهفالخا بنس ىأ (لاوحأ فالتعا أ

 بو.لا رابتءاب وهامافايظةلالو اي ةيق>افالّتخا سلفهم_ءاني ريب اهرسقو اهل اوحأ نم
 ال اك ىنعمال لاقوع اي الا فاك ةةرقىلاعت هنا ةبكناكم امهضعب ركنأ ىتءاممالاحو ىضلاو

 ءاسرتلاك ؛ او ميظعتلا ىل لمحت ةرابعلان ميا اا 0 ىهىريدقلالاةو هتءاطىلع ةيظاوملا

 بصنا اذاءاااولعي ىذلا باح ا نه« ل قوهد رواه اس نانسالا سبح نمل. ةاهقاقتشاو ْ
 ديعب قاقت_كاوهواسهيلعلقلاتابثل لرماذاريعبلا بح نمل بول لاف اههتار وفلل ركتوأ
 ناسحا ضئافوأ لاك قئافوأ لاج قئار ن مهوب وعد, الايلك الي«سغنلا ليماهتقيقحو |
 لوطل ىرواهنارهاظلاول.ةىروثلان أ ةسوةن عنب نايقس ل همك (ناد ةلاقف)لاضفاو || ٠

 هريغق لقت سمبهذمبحاصوادهتحمشنام هناا ذأ رهاظلا لهل هتددرولعو موقلا موا وج ا

 هلاوتأ ىف سو هيلعىلاعت هللا ىلص(لوسرلا عابتا )اهبل دتسا هيألا لول دمىلاعت هللا ةبحح ىنعب ( ةبحللا] | ا
 وهثهنمه.هاونوم ماوأ عبامئاوه.هرمأ اميقهيصعنالهللا بحأن منال هللا نع همهاحام لكو هلاعفأو| ا

 ىلا) اذهوريسفىفرظنىأ(تفتلا) نايغسىأ هنأ 3 )لاوءاهخ اذه ىفناك الواهمزالبا_نريسفت || 1

 اذاهّمم .ىع ماقمه عابس !ماقأ هناف( هللا م ببح ىنوعببافهلل نوبت م. .ك نال فز هنم طءتعسا 9 (ىلاعت هلوق |

 هللاءانب نحن اولاوال دوبل! ىف تا زنهد'الاو همحأ نملالا نوكستال ىهوهتبحرك ذومهتبعرك ذيل |
 هلمحال اكهنم كردآ' يلا سفنلا ل. .مةيهاةةيةحنافمهاعدمىوة<امملامددثراف هؤابحأو||

 ةبغرلاو هتعاط ىضتةي هب هنمو عفمريغ ىفلاك لك دهنلالا سدل قيمت لاكلاو هيلا برقي امل
 لاقو) مل_بوهيلع ىلاعت هللا ىل_صهءابتابالا ل_بقتالهتعاطو «ةءاطبالا كلذ سدلو هيلا هررقياهيق
 ةدجاف ا (هيرظا)وو رل(داقتعا) اهنا ل_بودهيلعىلاعت هللاىلص(لوسرلا بح ) ىنعمىف(مهضتت

 درب هتعل رشوهستقي رطىأ(هتن-نع) درطلاو عنملا ىأ ةمجعلاب(بذلاو) <“ هلك ىعيوهرصنيل

 اهقلاخال ناب( (اسفدا.ةنالاو)اهنايبو اهريسغتو هثيداحأ ع.يههتواهءاعتدر وماةر.شلا عفدواهفل خيام

 ة:سلا ىأاهتفااذم ةخ ىفو هلالجاو هميظعت عممتغلا ذغ نم فوذلا ىأ ( هتفل اذعةبهو)ا + لمعتو

 لل لااا ووبوباببصدد٠صطلاب اا

 .3ومنب

 3 هل هب مسو 4+ ءاعىلاعت هللا لص هلل الود ىأ(ر 1 (رك ذمث)اةافحت لدبابا ءاجىوروهبافكلا هيفام

 رخل ”ةوباف ا فلت اوي

 ةبحووملاعت هللا ةبحم
 ىلاعت هللا ىل_صىبنل

 ة-حمىأ( ديريغتلف

 ترثكو) ام-هدعلا

 ىأ (كلذفف م-#ارابع
 كلانهمهتا راثاتددعنو

 ىأ (مجرتت_سلو) || ى
 ىل(ةقي لاب مهام

 ةخسن ىفايك ةق.ةلاىف

 ىأ(لاقهفالتالا)
 ل ”امىفابءؤام قافثال

 فالت+ا اهتك-او)

 رعش ل ئاهلاداك(لا وحأ

 ٌكنذس>و ئسانم اوابع

 دحاو

 ريش لاا ءلاذىلا لكو

 ىأ (نايف_للاقف)

 ةلدب .عنءاوأىروثلا

 هياعلوسرلاع امماةبحا]

 ىأ (مالسلاوجالصلا

 هلل ى_.ءلاةحةمالع

 ةسحم ةح وأ ىلاعت

 نس>دءللىلاعت هللا

 ةمواذ_هو ةعدادملا

 فبحاصا ةهقفاوملا

 هلوقىنعماذهوتلاسرلا
 تالا (هناك )

 (تفثلا) ناية-سوأ

 ارسم همالكىقىأ

 نال ىلاعت هلوةىلا)
 هبا نوح منك

 ةرصنب وج وداقتعا ىأ ( هترصن دا“ عال _بوهيلع ىلا _عنهللا ل صلوسرلاة ب مهضعدلاقو) هلل امسح ىأ(هنآ الاىفرعنتآ

 ةبيهو) هتقيق#و هتاذل ىأ ةخن فوهنعي رشلىأ (اههدايةثالاو) هبريسةناما نع هعفدو ىأ (هتنس ن عبذلاو

 د وماةحيشت رأةبح !ةمالعيلاءايااضب أ مااكل | ذهو هت مظع ةظحالعهتغب ءرطةغلاخ فوخىأ(ه«تةلاخم



 ل-هأيال نوح ةركد دنه هرثك ًايشس>!نمنان مدر والىأبو+ ىلا 1 ذىورو(بو+ لل ارك ذا ماودةبحلا مهضعب لاثو)

 4 ةءلا مهضعد لاقو وِ ولطملا ناب قب رقأ اذهو (قاهاالا وكلا دا يلا وز هرهدما ديل نركب 5 نءيودهلا

 بح>ًاامة حي ة+فىفو همدان دساَءل لاف بولا ب امس ملا سة ىأ(سام سن رلا دا را)هتقفاوم ىأ(ب اعلاأطاوم

 ناىلعرو راوراحلاببحىرخأ ىو
 ةحم فاثكلا ىفو

 ةدارانع زا هليدانعلا

 هصاصتخا مه-سوقت

 ةرهسسغ نود :دايعلاب

 هللاهبوارممهتبغر و
 -مع ىدر ناهدامع

 لاقو) مهلعثامحو

 باقلال_مةبغار 1

 باةاىأ(هلقفاومملا

 ة.حل ارومالا نمسا

 ار[ ةيدلا ةيفنلا

 ةحمانمسرقاذهو

 رثك أو) ةيقيقحلا
 را فدع تاراسشلا
 ىأ (ةسبهغلاتارخدمل
 اهتقيةح نود) اهدنا 5

 نءىأ(ةب هةر 22 .هحو

 (ليملاوه) ى

 ىأ(ناسنالا قس 7 و

 وأ عديطلا بجومي
 نوكيو) عرشلا ىذمةب

 لص# وىأ ( هلهتةفاوم

 (هذاذلةسالاما) هلل مهو

 نانالا ذذلت اعأ
 أم كاردابىأ (هكاردان)

 هةقاو امهيلال.؟

 مثيح

 كا ةيسح ا هرعاشم ىد>أب

 (ةبحغا) قاطءري فت[ وضعب لاقو) سو هيلعىلاعتهللا لص لوسرالريمضاا ىلوالا ةخسنلا ىفو

 ىأ اما ةةيصتورك امةخست قو ء(هركي ءامدرك ,و) هلوقاذكو سماق اوذان امم ا لا مارا

 لاقو) ماكهركذ دنع 3 ا تهحام نهنال(ب و. الر 57 كلا ماود)ىلا عن هللا مح ناد هنأ ىل م ِ

 (ك هلاموهل- اوه ع ندمان [نوك :نابد اد ءور ايدخاىأ(بو.+ مغ اراد 1

 هيرقىلا هوعدتاءادهم 1 ران( ب ودل اىلا قوت 1١ دانعم ا د

 ىناعأا ن "مالك هوصلاتاحالطصالان مهنأو قا 2 مثشالاو فول نب ا ل

 هلصوةةفاوملا هانعمو ةزرمهاما :ةلوهمعاطو 1 ذد(# هاا أطاومة بلا مهضعب لاقو ( هنوغللا

 دارمل) بالة ةةاومىأ هللا محام د_ءاوئثطاو ل ىلاعت هللا لاق ه_.>اصاطو ههاجربىلج رلا أد طي نا
 : و دنخلاب ا 1 ا ةدب مهلا دن ربأم ةلرتمق ءدارأامالا دب ربالن اب ( ب رلا

 55 للا ىأ( هلو ةلوبقىلا- !ةلاليمة_.عارخ 1لاوو)ىل وأ ىلوالاوهركءامةخ سن قو(هرك ام
 'رهظأن 1لق نر كلى دل“ ةريشك لا أو رطاالهأ مالك نههلكاذهو هأوشب املك دار او

 000 (هلوئاو 38 تبلقلاليمةرغا ارخ آلاقو) تةعهلاربغل هن اع

 3 ا( 2200009 د عملا تارام ءلار 31 د) هراقتهلاوقأى 0

 0 اليف ةرجشلاح اة :ةرمثلا ل عأو امتار ةنماجللاو رضا همالةراشا لاوس (ةبحغلا تار
 ل_سرزادعو 1 ةينكموةيل ا هك رمصت :راعتسا مدسأو 8 ةلمعلا ةلادر مك ةرك بش نعردصل عفت

 هعانشاك د هاما ف نالرثكا 1لان ايا راما رع ن1 دو دو ابتةية-الىأ(اهتقيت>نود)

 ةعودوأ لا (ةمخاةقيةحو وع أبرم ةيقح نمد : كترظذ هيفو هدوغل ةيقي ة>هناآل رخالا نءزارتحا هنالوأ

 ةسغرلاو هندارا نا ناز وت منيح اا دحأىلا طدولان ءلودعلا ةةيقح انعم( لو ملا اعاطمال

 زج هلا هداوق ةىعا :ناهيقوريخالا :ءملاو ههتمعب ا ده ىل ةهتعيمط ىأ (ناسنالا ىذا ودام ىلا ) هي هش

 هلهتةفاومنوك -و) هل وقيهقفاوم لا نيب وهنمسي رقوه :فرقأ م ممدب ةهسفنأ ا :هوهن ود قفا م

 مما أ هزم( هك ارد اب هم ح* تاوهسقت هءمشناذدذل» :د_ءىأ (هذاذاةسالاما)ب ىلا نمل

 5 رشالاو ةقكطألا و ةد-< تا وصالا وول .ياروصلابحك )بذعلاب ورشملاوولحلا طااك أودعت

 ةرهاظلا ساو كاب سو سل ىلا هراشا اوهوو ةرخافلا سدألم او ةميطلا حئاورلاك (اههام_ثأوةذيذللا

 اضن دربالا ذهفءةوذدا غل ارمول 4 اد ضد رااكس او هاناق: وعيبطلا ظاغ نم ماس ع .طلكاش

 هتذادو>و ىأ(ءذا ذاتسالوأ) تاروك ذهلا ىأ ا ,تةءاومةخفنىفواعبط( هله-هقفاول 4م !|لئام

 ةلاردا ىهو تايناد_حولا ن مهنالى_ يدب كلذروصتوملالا اهدّضو ةي-سقنلاتايقيكملا ن نمةذللاو

 هوو قئادللةوالحاب ميك" !اكه.قثاللائ ةالمالمادار ااودد_ضملالاو :مالموه ثوح نممالملا

 اءالم ةرك دع هلا نالت كاد وول اعلاووةلابهيلعى هأمىلعءامشألا لقعم ؟وتاشو. غانم

 ةذللانةمك ملاسثك ىقررت#ت اك هل- كقدراللوصولادغهك ارداهك اردايدارم اور خ [نودهج ان“

 هلوغب هضشييفامااولوالا م.ةلاوهومرخ آىلا هك اردابالوأ هلوقب راشأ هيلأوةيأ ةعوقو نو
 ااا يضم

 0000 ةةوىلعتناكءاوس
 | ااا( ةنساحا تاوصالاو)ةن مزوملا لاك _الابتعقو ث>تادا#اوأت انام لاوأ تاناوءحان موك نأ نم معأتارصبملا

 تاقوذ-اانمىأ (ةب ؛رشالاو) تالوك املانمىأ(ةمعطالاو) تاناويحلار ؛اسوأريطلاوأ ناسنالا ناسل ىلع ةدراولا تاعومملأ
 ىأ( مبا عبط لكام )تاسودلملان ,مةيللاو ةموعنلاوتاموم ثلا نهةييطا'ةدئارلا بح ىأ(اوهاشاو) وزامهدم ة(ةذيذللا)

 ءذاذلةسالوأ) هنعب رشةقفاوم ن عراظنلا عطق عمهةعيبط ذ:ةعىأ (هلامقفاول) اهياعلبقمو أ (اهيلا لئام ب ةسسلقا]



 ءايل ءالاوءايدنالان مىأ(ننلاصل اتحك) ةفيطاىفايمىلعة يئس ىأ (ةفي رث ةنطارىفاءمهبلتو لقع ةساحمك اردانإ

 (ةذسحل ا لاعفالا وز ةليلحتالا اوحالا ىأ(ةليئارعسلا مهمع رودأملا و)ءايةصالا ن مىأ( فو رعملالهأو)ءادهشلا|ذكو (ءاملعلاو

 ىفلماكلاىأ(نانالاعبطنان)ءاينغالاوءا رقفلاو ءارعالاو كولا لهشما صدد د_ءب م«عتادهوةةحتملا لاوةالاو ىأ

 بح اهفغ_ثلاقءامحاهفةثلق ميم ىلاعت هلوقام هبرة ول ههملابل قو ةمح»ملانيغلاب( غشا !ىلا لثاعإل ناكااذه

 |مهد نع كردملانالء كلا ىأر لحم هيف( هبلقو لقعةساح) هل بقالهيلا لوصولا دعي“ هكاردأنإ)
 ايبا شو رشلال هأن اك ا نك!تاياكلل كردملا لةء'االءامدلا فةةطانلاىوقلا

 | ىفاهناك ردقلاةااعّةقيقدردقلاة_سفن ىأ(ةفي رشإ ةرهاظلا ساو ا. ةكر دم ريغ( ةغطاب ناعم
 هفاضالاف لة_علا ىهةيساحدارملاوأ ةيمالةئاضالافةكر ذملاهنوةلةعلاة-احو لاعزاكمىأ فرش

 | "بحل قءلاو عرشلابفرعياكفورءملابدارملا(فورعملالهأواملعلا وني اصلا سحك )ة اب

 لاو>الااهبدارملا ( ري_بامهمء) لوقثملاىأ (روثاملا)بح( و)ىفاةدلاو بغارلا هلاةكدوكاك
 نساك د هزلاو ملءلاومركللاك (ةنس ل |لاءفالاو)القعواعرش دوم ة:#حلا ( هل لا تاغصلاو
 نمءافو نمثم> ءهنمغو نيثد وهوةدئازلا بلا ىأ(فغشلاىلا لئامزاسنالا عبطنافإ) ىرمصبلا
 | ىودودارأاببسنأاذ_هوهتمحوهإ_ادوأ هطاينوأ هفالغ ىأه باق فاغشىلا لصواذا سما ءةش
 هيوم ماوهقرحأ اذاس# !هقءثلاة ب فارحالا ىنعغىفاثلا ل. ةو ىنعنامه ل. هذ هه ءنععب

 ةدا> ىهوهملق فال-غ

 ناقلا ىلع ةتيقر

 ىندماو هنود ناد اك

 ىذلات ملا ىلا لام
 بأقلا نادك رد

 داؤفلا غلب ىت>هاد و

 باقلاءاديوسوهىذلا

 لاثما.) دارملا لو

 نع-ةوصوااىأ (ءالؤه

ز هاوةونا بدي زماذ مىتايوذي ذل بذعه.اذعنافةذل هد
ءانثلا ستارك أ هوسفنآمهلاثمأوءالووب ىأ (ءالؤ هل هان

 ( عامي ى>) 

 أى غشلا(خامي ىتح) مهدعب نمو نحل اص! ةراشالاو ىف اءملاستك ىفر رقت اعةرانكوهو لخمس الك اشك
 ة.«لاراهظاىءملاوةنواع2ااةدضاعتملا عال ىهو ةبصعل نمل عم (تصعتلا) مهم طرفوءالوهب

 | لعفت( ع.يشتلاو)ه.حأ نإ بضغلاو ةيمحال مهتبحم ىف م هفلاخ نم اوقرافت ىت>ةنايصلا ىف ةغلابملاو
 ةءأ اوقراف ىأ (ةمأنء) هلوقالاصفنالا ىن«ههنم_ضواضيأس صعتلا ىند:انهوهف ةعي-كانم

 | نمةعيثلاو ىرخأةمأىأ ىرخأ ةخ_نىفونب رخ آموةىف ىأ (نيرخآ ىف)اوراصو م-هوقلاع
 أ قاب ورعاك هنعىلاعت هنا ىذرايلعىلاو ند ىلعس اع سشانلانمةقرقلاةعيشلاو ةءباتملا هوةعباشملا

 | لصي ىأ غام لوعفموهوةددثملادو ةزمهبوهو هل دوأىأ اًذكىلاءادا لاقي لصو:ىأ(ىدؤبام)
 ْ اىلا)ب رف[ ىفاثااو هنملدب ويقف كاري ص لعافو هلو ءقم هنا ىلع صن نافل عاف مصعتلاو
 ( مرن كتهم) لهالاودالبلاو نكاسملاىأ(ناطوالا نع) جب ورخادملاو ماللاو م4! عتْفب (ءالحا

 هعيطقتو معلا زارت شقك نفاكو سيقوم انتعاش وةمرح عج نيل مهملاءا رلا حنو ءاحل مخ
 | ىأ مرحءاسفال لوقا ذلو عنج وناصيأم لك و هوةزمهك 5و نوكفمذو نيءمضن همرح عج مرحلاو

 .ةلم-همءاروةانثموةمجعمءام( مارتخاو) هثنايصم-همزاياملكومهضرعبادذو مهئاتحاضتفا

 ام لك و هرع تعاعق هناك ةينملاهتمرتخا لاقي ةعرسس مهك الها ىأحاورالاو[ تاوذلا ىأ (سوفنلا)
 هلم حمم مهرب ناوءالؤه بح ءرملا ىرت-فنس>ألوالاو بول قل اةخسىنوهمرتخا ايش لصاتسا

 (هلهتةفاوا) هيلا هعبطو تقني مو( ءاناهنحْنوكي وأ)لاةئةبدلل' هان ادسرك ذمترك ذامىلع

 كلذ ل جال ىأهلةخس ىفوهدوجو هلذب وهماعنا ىأ(هيلا هناحاةهج نم) هعبط ةقف اومو هتمالل ىأ
 ةعوبطم تلعجى أل وءقهالءاذبااب (سوفنلا تابجد-هق) ريق فطع(هيلعهءاعثاو) هلوقك

 ةودنلا افلا نءاذ هنا ليقو اهيلاءاسأ نم ضغب ىلءتابجاك ( هيلا نسحأ ن هسح ىلع ةقول و
 0 علاببابب

 (مو-#ب) فغشلا ىأ

 خ..شوألاعع اننانمىأ ع

 ىلع اوناكىأ (مو-ةل
 لعسصالاوهمهدض

 اذكو غلب لوعغمهنا
 لاكىأ(عيشنلاو) كوت
 ثثدد_> همو -هذمل

 لاحدلا ةعيشهيردقلا

 ى>ةديحصةخ-ىقو

 ىأ (ةمأنم) ميشنلاو

 ىأ(ىرخأىفإة-فئاط

 ىفةخ_فىفوةعاجف
 ىأ (ىدؤءام)نيرخآ
 تصعتاا ند رك ذام

 (ءال م اىلا)عيشتاو
 جور ىادملاو حّفلاب

 اهلاصتتما ىأةمجعملاءاخمار( سوفنلا مارتخاو) ناوسنلاو ةبرذلا ةمرتر اتسم طق أتقن من (عرخل لسع ال
 ة+سىفو (هلهناس>اة- عج نم اهتقفاول)ءاوهةةفاومىلاناسنالا لومىأ(ءاباهبحن وكي وأ) حابشالا نم حاورالا عالطتقاب

 ىرخأىوهيلا نحأ نمة+سن فو (اهيلا نسحأ نم ب> ىلع) ةعوبطمو ةلوبحم تقلخىأ( سوفنلا تاج دقن هيلع «ماعنا) هيلا
 دوعسمنبانع قويبلاوةيلملا ىف م«نوبأوىدعنباءاوراويااءاسأن مضغب واهلا نسحأ نمسح ىلع ب ولقلا تامجدر ودق هل
 ىباةهبحتادب ىلعرحاغل لعجتال وللا ءاعدلا ىفدروو هحضتو هنعىلاعت هللا ىضر



 لاك و ئرودلا لالا نمةبملابابسأى أ (باسالا هذ ه) ثدأرىأ(ثراظذ) ماللكلا اذه كلدتعت د ىأ (اذهكلررةناذاف)

 هذه عماج مال اوةالصلاهيلعهناثتملعف مال اوةالصل اهيلع هقحىف)ةثباثةدوجوءاهعيجى أ (اهلك) قولان أ س>الاو ىونعملا

 ئأ(اههتمانررةدقفنطابلاو قالالا لاكورهاظااوةروصلالاجاما) مامتلاهجو ىلع طايع ىأ(ةبحللةبجوملاةثالثلا ىفاعملا
 امماعتلادلا لع امثلانم

 اهييلاةرهشملا لد اضقلاو

 اذ_هل_ةىأ(لبق)
 نم قيساميف نايلا

 كا جاتا اتكلا
 بان طاوردك وىأ(ةدابز

 ىأ (هناسحا اماو )

 ىر 0 ىويندلا

 ب : دلاى ىأ (هماعناو)

 (ه-:مأىلع) ىورخالاو
 (كلذك )هدا هعابتا ىأ

 ىدمىو ربو (مدق

 قزهضعد ىأ (هلنم)

 ىأ(ىلاعت هللا فاصوأ

 ىلاعت هّناءاطعأ اميق
 نمهدياع ىنأو ) هل)

 توعنلاوةلم#اتاقصلا

 م(جه- تنارش مز ةليلحلا

 مهاياهعي ادهو مح هثجرو

 هقوخوىأ (هتةقدو

 (مهذاةنثساو م-ييلغ)

 نههن) مهصالخةساىأ

 فورني:مؤملابهناورانلا

 به ”ارمبسح ىأ(مي>ر
 مهماعاسقانمو مهنا

 ىأ (نيلاعلل 2-5

 (ارمثدمو] همايغأ عيامص
 وأ هباكملا ىلهس_صتلاب

 نينم مولا رمشدم ناك 0 دقنلا

 رجاقل ل _هدقال مهللا لاق ملسو هيلع ىلا عنهن ىل_ص هنا ثددحلا ىف ءانعكد رومنا الاي دح هتوعتهرألو
 نماذ_هريغل َنوك- :دةةملاناءايحالاةوىرار طضا نسا ت>ناىلاراش افئاق هبحيفادي ىلع

 تحيد هيلع عاطرال نقل رت وامل فالشا قاس هين لافورع اطظسدسريغن مهين ا ورلاف لالا

 |0000 مشمول هب ينام وولد 1لب رهاظ د سوناس>|و نسح ريغ نمءرملا

 علاط اطلا ىلع رثادهنا نيمجْملالوةوفامخا ممر 7 ااا راع امةدنجمدوذج حاورالا

 نمؤمو ال فار هس داش كا نخذا أل م ناول نو رفلا قءاور كن د>قدروو هلل دأ اللب اًعمو

 ساج ىت>.ءا4دحاو قؤانمو نمؤمةئامهيقأس دو ل اهوا قاولؤولا شل تر ءاكدبلاو

 4 ةبحلابابسأن مروك ذل (اذهكلل) ىةكتوتدت ىأ رر# « اذاف) فورعملا تاغالاوه رك ذاة هيلا

 ىا أ (هقحف)هرهخ أدةيموأ باسل ديك أت اهلك 0 ارو 'رعىأ (اهك ب ابسالا هذ ترظن)

 5 :الثلا ىفاعماءذهل عما مال كاوةالصلا هي ا ا م تو تس درا هع -ةحقةدو> وم

 وهو (ةروصلالاجاما) هلوةيكلذنيب مثميلسلا عم طا اوعرشلاو هىلقعلا ى 22 : (ةبحملاةمجوملا

 (رهاظلاو) هحولاكرظانارهظءامدار اوه يلة لسلاح لوالابدسلا

 نمسلاذهو ملسو هيلع هللا ىلص هي ةلاكس !اةياقفاهتوكىأ(قالخالا لاكو) ةرودالريسفت ف طع

 نطابلاو) هلوقفةريسلا نسح ىلع ل 2 هروصأ ظن س>نالور وصلاك ىنطاب نسح لب ىرهاظلان سما

 ناثكلا لوأرماميق) هلا ىلع ىتمم(لمقامما اب ءاسبأ 0 هلرعسفت فطع

 ىلعهماعت اوز ىف !|سدسااوهاذ مهول وهي اعمتلا ىلص ( هنأ سحاامأو) امهه-# (ةدامرنىلاجبا مكالاس

 كاد راشا (هنم مدق) هنالانهنأي لل هجايتحا مدعىق هل ةاملدمىأ( تا 5 اجالا ةمأ نعد (هّنمأ

 فصويملامهيفونامزلا شنب 0 هعصووهءحدأمن ةهد ىلعو قاعي داسأن ل الهنم صعب ر ؟ذامنا

 هلوقبهنيب مث ف يصونوأ هقص ىنء؟فصو عج لسو هيل عىلاعت هللا ىف_ص (هلىلاعت هللا ف ةاصوأى)

 مهياع ل وهيلعىلاعتهتنا ىلصدماعناىأ(م ةهمجرو) راك مهبهفطاوهتقفشىأ (م-مهشفأرنم م١

 اذ_-هنم مظعأن اس >١ىأونيرادلاةداعسىلا مهادههناهناسحانمىأ (م #هارا )همي ارهوهمركو

 هد ىأ (هن) ةمالاهذه هللا ص لق ىأ (مهذاقنقساو) مه هتجرعو(م- -بمل رو (هتقهشو)

 هناو)اهنمةاحنلا قب رطامهاد_هذا ةيسيباذعو( رانلانم) مولا «ةعبذاملسو هي اعىلاعت هللا ىلص

 وهف( نيملاعلل ةجسر) هنا( و)هريسقت عمرعاك محر فور نينمملاب ىلاعت هلو ةىفاك (محرفو رنيخموملاب
 (اريدنو) ريخ ل كب ؛(ارشدمو) هلوةكالذدر ون وةحرهنوك ىأابوصنم خسنلا ضع ىف طع صو عوق

 ا تارا ةوعدلا ىف (هيذاب) قادت دو( هللاىلا |. :ءادو]م هراطن ان عاوكدترللم هاوودث

 هيلا وام مييلعأر ةيقمهةدشر 0 ملعول» 0 :و)لالضلاوةلاهملا ةمآط نممهلاذ- لم( ل

 ىأ (باّتكلامهملعب و) ىماعملاو كريشلان ءمهرهط:(مويك زيو)ةونلاوديح وتلا لئالد نم
 مقتدمامأر هىلا ّح -مد#و) ماكحالاو فراعملا نم مهل كامو (ةمك- -او) مظعلانآر هلا

 ىان) 2 زعل اهرانك ىف هنهللاهقصو اماذ_هوهقطاب ىلاعت هللا ىلا ل_صوم ا قد ا
 ١ ىلا ب ا 2

  0-6 1 8 1لحأ) هكروكل اس عار لاق ,اكمخفتلاو 600 لل ىأ )ن ان

 افرثوأارد_ةىأ ةله-هملاءاطلاوةمجعملاءاذلا حتقب (ارطخم-ظعأو) ةسئرعفراو (اردق ع وو
 كلاأ (شاىلايعادو) 0

 رباغق هتازحعمىلعةل مثلا نآر ةلاتابآىأ( هنانآم يلعوات و) هقيفوتوهريسيتب ىأ (هنذاب) هب رق لت

 ارو مهيدهيو) يللا ةنسلا ىل(ةمكسحلاو) ةرفلاهماكح ىأ(باتكل|م وملعب وز هناني ع أ ص :مهروطي ىأ(مهيكريو)

 أ اردست مخ اوراقي لجناح أ ىف دق نيدو عت د قدر طىأ (مقتسم



 (ةدئافرثك أوةعفنممعأ) لابقاو مارك اىأ(لاضفاىأو) اص ودخ ىأ( نينمؤملا عيجيلا) مالسااوةالصلا هيلع (هناسحأنم)
 هالصلا< يلع ىنلاىأ(ناكذا) ني_ةفانملاو ةمذلا لهأ نمولو نيداقنملا عيجىأ( نيم لا ةفاك ىلعهماءذا نم) ةجيشن تأ ىأ

 نممهذ_ةنمو) ما ركل ماقمىلا مهتلالدو مالسلا ل بسلا مهتي ادهىأ(هيادهلاىلا) مالسالا لهأ هل يسو ىأ( مهتعن رذ)ماللاو

 حاجحنلاو زوغل اىأ(حالفلاىلا مهيعادو)هءاد_لا ىلا ةلالضل انمم_ميجنموهءاوغلا نممه_كلخمو ىأنيعلا تفب ( هيامعلا

 مازلا ف ىأ (م-منعماكتملاو) هن دلىأ(مهعيفثو) هيلامهب رقت ىلاىأ( مهب رىلامهتايسو و) حالصلا ىلءمهلمحىأ ( ةماركلاو)

 ءاقبلامه) بهل اةخسنىفو مالو تلاطلاىأ(بجوملا) ريان مهيكزمىأ (مهدهاشلاو) راع قلبامعةجحلا
 ديالا ىلاىأ (مئادلا | تت سس

 ىأ (دمرسلا معتلاو)
 هلهبامالىذلارمتملا

 (نابئساد_ةف) ةياغالو

 ه-هلعهناكل) رهظىأ
 مالك اوةالسضلا
 قدم ىأ (بجو2 دم

 ىأ(ة-قيقحلاة محال

 ع-مجىلا) نحال فيكفهتمأ ىلعم ركلاىنلااذهناسحا ىأ( هناس>ا نم اننقن امهندب رباغق
 معأ) ىلل_ضفتو ناس>ا ىنءي(لاضفاىأو) ماعهنأس>اؤالاو هب نو عفتنملا مه مهنالمهصخ( نينموأللا

 ريكذملا زلت ة فاك نارعاك ليقدقو م-هعيجىأ(نيململاةفاك ىلعهماعنا نم:دئافرثك أوةعفتم

 دقو صاوغلاةردىفاك مجتارامءىفعقوناو طخ كلذ فالخ ىلع املا هعةساوةيلاحلا ىلع بصتااوأأ ٠

 ةرغسةعل رذلا لصأو مهيحني ومهصلختامىأ (هبادهلا ىلا ]مه لصو مسدسو مهتايسو ىأ (مهتعنإ رذ

 ميهعادو) ؟ ةلاهحاو ةياوغلا ىهونيعلا حقب( ةءامعلا نه) موداخم(مهذقنمو) نانا باط
 م6تليسوو) ريا ليني ماركالا ىأ(ةءاركلا) ىلا( و)نيرادلاةداعسب رغذل اوزوفلا ىأ (حالفلاىلا

 ةءفرعلا ةدودلاو

 (هانمدقاعاعبطواعرش) - 00 7 : 6 2 ١

 حيد نم )رمال ىورنو ماكتملاو)ةرخ الاوايندلا ف(مهعيفشو) هدنءةلرتممف لعاج وهيلا موب رقمو مهل دومىأ(مورولا

 نءةلو_قنلاراسخالا نودهشي ني>ةمايقلاموياوقدصواونمآ مهناب(مخدهاشلاو ) ماكينا سو هيا عىلاعت هللا لص هريغ

 هاملعلاورايخالا خراشملا ىةحيئذلاىأ (مهبجوماو) مدقنكمهيكزينمهموتاوغابدق مهنا مال هاو تالصلامويلععايدنالل
 ىف(ميءنااو) ئثمللا ىلءبحيالهنالىعرمشلا بو ولادا را سدلو ةن لا ىف دولخلاب( مث دلاءامتبلا )مل
 د_عف) كلذ نمئثن كيل سو هيلع ىلاعتهللا ىل_ددالولو عطقنيالىذلا مثادلا ىأ(دمرسل )هنا
 ةسبحلل) ق>:_مىا(بجوتسممال ءاوذال_هلا هيلعدنأ) عذتأو رهط ىأ يذاع( كلن ائسأ

 ىأ (ةداعو) راحالا

 (ةلمجو) هيداعاموسر
 6 اا

 0 ءانيدقا مارش :سعلرس بالج يزك ىلع اسيلعملاعت هللا نص هيفةرفوماهبامسأ نال ةقيقحلا ِ
 مننمانيلا ل صيام نو رو أمانا وريخ لكي ل ضفتملاو نحمل هناو فرتنس>و فرمشديزم هل ةبجوملا(ما الا عيت نم | ظ
 ضيف نمو هنن رادلا هبحمن مرصع لك ىفس انلا هدامعا مى اعرش هلوقىلء+فوطع«(ةداعو) هللا نمرمابهعابتاوهتمحمب | ٠

 (افن آ)انيلعميهماعنا |( ف . - حاس هللا فص هنموهفانإلا ل صوزا .حاوريخ لكن ال (ةلس, جوز هلك اكل اجزم
 0 ةانامزىأ مفلخىذلا اوقباوىلاعن لاوةعيبطلا ينععلبجتاو رباك اهيلا نس>! نمسح ىل هلو. < سوفنلاو

 ئرقدتواهرصقو ةزملا | "و مرن نة كادي[ ا نابتسابىاعتم( انك ذاسم)نيلولا نياوبغلا نيلوالاةلسجناو
 ةطانال)ةعسلا فأما همركر حب ن مهئاطعا ىأ (ه:ضافال) راح مسا ف الا هسنهومدسقت يع فنأ ن مةيفرظلا ىلع

 ميج ىلدئأ (ناحالا لاجا ايهودس لكاس لم ميت ىأ(لاسجالاموعو) ىورخأو ىويندريخ ل كب (ناسحالا)

 ةموعو) ناسنالادارفا ||| تسع ةحئالاو هاطعأىأ(هحنم نمسح ناسنالا ناكاذافز هلوقبهحضو مثةقباسلارك ذيهمدقامل | ١
 نبا نمةيطعماطع أ ىأ (هحنمنمسحي) هعبطي ىأ (ناسنالا ناك اذاف) لاوحالاو تاةوالا عيجج ىف ليا ةلماعملا ىأ (لاجالا

 ةيدهنم هريغوأ

 م-فريغنودةيادهفابدوةصيصختهجو نعءالطغلا ض»ي لثسو مهانيدهفدوءامأوىلاعتلاتاكابتاباةمىفىلطتابمالءاوق (م)
 لع ىمعلاكلذب اوبحتساف ف ال_:الاياهيلا وذ رهتفاهباودهفمهءادتهااهبنوكيةيآاوبلط ممالك لذب ودصخمسهناب م. جاف

 هخسن |دشرءاماو هلدحت نافللضن نمو دهم او هفهنبا ىد ينم ىملالا ريدقتلاب هه ىمعلا تابحساومه بولطملا ىدهلإ



 ل-هأ اين دلا ف فو رهملالهأ شيد تلا ىفاعبطواعرش ءذسحف رعامىأ (افورعم)ةل آلا ف صو ىلع ولو ىأ( نم رموأ هرم هأ دو
 قيوم -ةةورععم-فر قف مثةعايقلاموأ :دلاو قفورع» لا راد | ىلإ. ءاه-معملاعتهللا ىذر س امعنسان ءو ىقعلا ف فور ا

 (ه1 ماس اوأةرخأ الاوايندلا ف ناشحالا م

 لالهديف ةامىأ(ةرضموأ)ةكاهمن ملاق ب نا والا ناكنم" نقب ( ةكله ن ه) هكا رماس قادر 3 تن قواك كايقكا نأ

 طعم عم ل ايلؤداو 5+2 هن امسح ىلعهت  امستدازنالا# عموطعيقف م2[ دسح -5

 لاح فاةوأ لامر رمذوأ سفن

 0 .) ةكلملا
 لئاز أ (عطقنم) مانأ
 ىأ(ه--:هنذ)هماوذ

 المم) ناندزإلا ىطعآ

 الود -ةنيبالام ىأ ( ديدي

 ىأ(م ءنلانم) صقني

 و هب جط هدد علا

 حل !نهىورب وهند
 ااا (ماقو 0

 باد ع ءن-ه هاجو

 الاء ادكر (مي>4

 ىأ(ب كابو مي
 هحسن قوهرمغن م4. غلاب

 وه ق2 ل2 0

 لماكااعن املااذهفىأ

 ىلوأ لفاك- لا ثعامااو
 لوهعأ ةعيصت تبحام

 كك هلا هك
 هع لا

 ىأإ 0 طلاان]لو-هخا

 ا عيمطلا رايمخ ا ريغ نه

 0 محل

 والا نمىأ (كمز

 هرب ه]ل_كخحب مو هرب لولو
 لع ىلل-ءاق تئانوهو

 ىأ (هنريس نس )

 وأ) هشايعز و هايل

 ىأف اقلارم لك( هي رطماوةن م4+ تا ب ويطول زور وأرمعأ «أىأ ( (ماح

 اذكوةرضملابكأ أ(امبىذاتلا)ةريثكوأةلياةنامزلانمىأ(ةدم٠ءاحنادت:وأ 2 كيد

 هاو ( هد ةثساوأ )ريسفر كا مشاكا أ(افورعمنيت وأ ةرعز أي :دلاق هنأ .>ىفىأ( 5 دىق)

 ىذأتل اةدم)داضلاومب أ ف في هذولا 0 اا را ايقرتل والاوباكنا حاب (ةكاهنم)ا

 الا بر يك مالأ تكامزلا و كم لانالهركذولء 5 57 نهزىفل" ءاز ىأ(عطق عمه لياقةرغملابىأ( اه

 نذل ةدمأ د5 ءىلالوالا ىلعو ولد 5 ةهرمخأ د ةممىذا ةلاوبوصنهنونموأ ىذأ لل ةفاضمةدمو هثاكأ الل

 بهذ :ىأةلوهملادوةنك 526 كور وسكمد د>وكو ةحومفمة بمد م ؟ (د يدي الام هحم

 عجسال ةمعن عج منلا نم خسنلا ضعيف عقواسعىلوأ ةخسنلا هذهوةن 4 قدا (معتلاذ مادقنب 9١و

 نمراغلاىأ(مي | ءنمىبقي ريو هادم اوديد_كنلاب(ه ءانوو) لوالاف

 ىلو 0 0 101 ساق لو بقلب( بياملأوأ) هلوةوا م ا نعت اةودجو ى مبح

 تب ناكاذاو) هل هأو هلامو هسفن ن م.32 ائثلك نمق> [ىكلن مريخو هو و>أ ى عيل يدفن لأ

 ةداعلاو وىلةءااواعرش ابو 0 ه ص خوس+ ما قلعتم( عيطلاب ]| طن |لوهجلل ىند

 بحي وعيا بصنةخدن قوهدعدامادكو 2 وكرموه# ةبحت لعاف#؛انم لالا كي كا) اا

 وهوهذع ل عش ىأ رد دوا ) ريماكك ل مربغ( م احوأ) هتيعر ف 1د- .:(ةيسزسم) لع غالى

 زو وماظنااودامع'اوهو فا ةلارسسكد ماوقو 5اس ن6 (هنقي رطم اوقنما حل 0

 ةاخاع] ةيسمداصب (صانوأ) الد_ةعمىأاماوق كلذ نم ناكو ىلا«: لاولاد_هءالاى :ءءاهدتق

 ىدم (داشيال) هلري_تقم د يعمق وهمداصي ىوروه تع(ر ادلاديعب) ودو هلدعب عمساذإ عروشلا

 ةمجعمنم_ثءانمأا داش ن نمراعت وهو سانلا مب هركذن هرهتشي و عسيشرامل->الىألوهجلل

 افا ةخسنىفو تلعتذامنهةم>عملاذب هنالاقن« ل .هملادو

 بسانماذهوهقلخو هةيحسىأ (هتميشمرك وأ هملعن 0 رع اوروظىأةمجعملاني_ثااوءاغلاب

 لكواهاو>واهاك(لاص# هذه -+نذ)لاصأا هذه صعب مق ن هبت ناك اذاو ضاقلا مهال

 ىريصوبالا لاقاك هرب غتافص هن اهصةم دال ثمدكلا (لاكلا تت امد اغىلع) رغدسم همقأ مه

 ءاسملامودنلا لٌماك س * امال تافصاولثمانا

 عفدلهرخآ ىلا كل نابثس دقق هلوقنم رك ذتكاهناملءاودد !|(لياابىلوأو) هادعام(ب كابو حأ)

 هدهاشومآر نمدن :عءملسو هياع ىلاعت هللا ىلههيقىقحتناسكار وهالاهذهنا ى دو ه|ةريصد ال نا ةرعش

 هللا ىل_صهنالاكو بيغلاب نموه لكل مول عمد دعب ن !هريخو عفت لوصون اب عابطلا ىفةرثؤثملا| مالهم

 : تينت (منعساو ةرىلء لود قو دهأ ثملاس وس غا هر ان اءاعب واهرتاودل سو هيا ءىلاعت

 ا اريقوت (هناهز ها ةدلوأ ق هرصدأى أ (ةويدي) سو هيل ءىلاعتهلل ى لد )د هآرنه) هرك ذ قد اسلاةءاحلا ا

 الالحاو

 لمعافللا ينمي ىورب و تورت عطا تراسل ىلا جمع( نادرا و 4 ك-حىف هل دعما نو هتريسلادةعا نم

 ىوربو عاذيو وعاشب ىأهعفراذا» ءانملاداشا ن نهلوهغنا ةغيدد (داشبا 1 عيطلاب همك نمن ا هدعب هن العأ| بدق

 لب ؛هىأ(لاع ل اهذهعجنق) هتيعر عمهقلخ نسح ىأ (هنهيثمرك وأ ) هلوعب نورقملا ىأ (هملعن 6ع هز مما و رهظىأاثنال

 ووو -علاوةدوجوم خلا ضعيف تسلو ةعرهمىأ لالا ىلع بصن لحفل ج(لاكلا بتاعت :اغىلع)لاوحالا هذه نهداز
 ءادزم ممالسلاو ةال لا هيل ءهتفص ىف هنعىل اعتهّللا ىذر ىل ءلاقدقو) 4 لا ىأ 0 عن هللا ىل

 اميظءعتوا ريقوت ىأ( هنأ ه)ةلهولوأ ف ىأ(ةمدد



 هل آىلءولسوهي أ ءىلاعت هنا ىلص هلاكو هلام ا ءياظءابحّىأ (هبحأ) هلاعذ مهعودلا هخم ركب ءاملع ىأزيسمت (ةفرعمهطلاخ نمو)

 نئذلا ىل- ءالوىلاع: هللالاه) هلعصت !!صومل+و ,هحصأ لوم ةىأ 0 عن هلأ ىل_صهس هكانم_روح وف) ع (لصف)ع

 اوصاخا ىأ (هلوسروهللاودصناذا)ةرذعىب وهم عجوة زكازغلا رت ىف مث ءأ ارققلا ىلع سدل ىأ( جرح نوت ملا ءامنود_تال

 مهناماىفممناسحالةبتاعمالوةبقاعم قد رطىأ( ليدسن نمي : لا ىلءام) امهرعأ ىف ةين العو ارسامطغهعاطلاو امه ناعمالا

 مابا نءلودعلاهج ونارهظالاوروذملاعضومرهاظلا عضوهيلاربشبأك

 هده ,#باو' ل ع :ىف(مانر ؟ذو] هبح نادال هل امشدهاشو هلداوثو هلث ص :فرعامدهد ىأ («.حأ

 ملسو«ياعىلاعت هللا ىلص هيف ةيدع 4: ءهرص» فرصنال ناك هنا) مدقت يك نايو“ و هو( هراصعلا ضءب نع)

 (مركوفرشو

 هلاقاماوهنالوهباقب ري اةدارال لق مث ةغل صول !ءانعم عصنلا ع( هتحانمبوجوىف ل-هف)و
 هتمأ نمدحأ هعمناذاؤد_>|لاكءار رةممأ لوي اءىلاعت هبا ىلص هللا ل وسر حصن نالةلءاقاإةغصد
 يتعلم ناقايهنإإع اواريلع_فرثتا هالة بغا ن تا رخآو نينا نم هحانملات قت
 لاق)حوصنلاةءوتلاىأ صال خالاو شغاادض ىلع: سا مث بو *أ|ةطا. لمان
 هللالوسر عمجو ورا نعاوف اوقات اذا قيد مثاىأ )ج رحنوةفمءامنود_النءذلا ىلعالو ىلاعت

 ام-مناميالا اوصاخا اذا ىأءرخ آىلا( هلوسرو هتلاودك#ن اذا) م مذاملا مهرقفل مل سو هياع هللا ىلص
 ىقو حالصل اب نيمل لا ىلعدو ع: لوقو لعق ن ءأه هاوصلخا واوعا طءساامانطأبو | رهاظامهةعاطلاو

 سان ندمان اقف ةوزغ ىف وهيل علا ىلصهتلالو در عمان لاةهنعهنلا ىذررباج نعني يهقلا
 بوح وىلع ليلددب "الا ىنفرحالا فكو كرش صر امهد> عما ناكالاايداو معطقالواريسم مر سام

 م-متناعمىلاالوحانجم مياع سدا ىأ (لد 2 نمنين_هلا ىلءام] هيلاانرم اك هلوسر ءهللعصنلا

 كلذ كنان رد نلشملا لاف ووؤلس شيلا ةلالدال رممضلا عضومر هاظلا عطوو ليدس

 اودصناذا)الاجاة الا ىنعمنايب ىف( ريسفتلا لهألاق) ن ىلا ضيكفْئ.دوأ مح( ميحرروفغ هللاو)
 ىف) ةمزالل اح نيعيطم نيداةنم(نيماسم) مهلا عفاو مهلا وفأ ىف( نيصاخعا وناكاذ ذا)هانعم ( هلو سر وهل

 ةينالعااو نلعلاو مهرثامض ىفامل قب اعلا مخاح رهاظ( ةينالعلاو )هو رسأ امممهنطاب ىناميفىأ(رسلا
 نيزتهت ل د[ ف قدنلاو الخلا: ا حدتلاةراهظالاو رهكلار دصمءابلا فيةخش

 هللاهجحر ف نصا خ.يث(دياولاونأانثدح) ل لاقفلسمداو راكدوادوبأه او رثيد_ئزب زعلا باتكلا

 ل ردد لاو تبدت دقو ىناغلا ىلءوبأو ه(دهم نبنيس> اذ" دح) لاق( هيلع ىءارقب) ىلاعت

 مدقت (نءؤملادبعنب دورأ نث دح) لاق مدقت دقورما ادع ني مالسالا ظةاحو: :( هللادبعني ف سوي

 (س ذوب نيدجأ انث دح) لاق زنا بحاص ( دوادوبأ ان دح) لاو )لاو(رامتلا نب , , وأ انت ل>]) لاواضيأ

 ةملاهنع ىو رنذفتملا نةئملاةقثلا ظفاحا فوكلا ىوبريلا سنوي نيهللا دمع ني دجأ هللا دبعوبأ

 نيذثاةنسس قون قمل والا زنىزو رمادجت ني (ريهزانت دح )لاق نيتثامو نيرشعو عبس ةنس فوت

 هجرت تمد- 2 (حاص بأ نبا ليه_سانث د> )لاق نازيسل | ىفهتجرتوةثسلا هلج رخآ هئامو ن نيدو

 (ثافش ؛5 )

 اةفرقم) ناو سوم اعل تاوسدس سكنا ا

 ةقوعم) مموج مالا صقى |( هطااخن نمو هنونت :روننمىرئالا الال>او

 هيضكسلا هلجرخأو اعد عميس ةنس قوت ىددأ اًماا هةملا ىلا (ديزب نيءاطءنع)

 ءاممالاو معالا ىءملادافاريمضلا
 ناركما اذهزارلا
 فئصولااذ_هىل_عماد

 ملعاىلاعتهللاو ؟دتساو

 م (روفغهلاو)
 ممب(م-حر) مهريغلو
 لهألاق) مهاثمابو
 هللاو»_صناذا فلا

 ءانتعمىأ (هلوسسرو | <

 ىأ(نيصلخم اون اذا)

 مسسهلا وقأو م-4 ءذأق
 ملا ىف نيم-طسم)

 نيداق:مىأ (ةينالعلاو
 ان دح) مهاوحأ | عيمجىف

 ةخسنىو (ىذاقلا

 كءاولا وبأ) هيقفلا ةحيعص

 ىأ (انمه- لعق ءارقب

 (د# نبنيس>) دو

 ىل--ءونأ هنارهاظاا
 هرك ذامىل-ع ىلاسغلا

 امدح ىأ (انث)ى 14

 (هقادبع نب فسو)
 رعوبأ ب رغلا ظذاحوهو

 0 رلادبعنبا

 ْناةْخسن فو (ن* ممل

 ركب وبأ انن )نموثلادبع

 ءمادبد_ثنب( ىرامتلا

 ىأ (دواد وأ انو

 انن) نجلا عارف

 نءئكو ريؤوكلا ظفاحملا ىعوبربا اهلل دبعوبأو هو( سنون نيد_جأ

 باحصأهلج رخآمالسالا هش هنأق سن وب نيدجأ ىلا رخأ لح رلل نح نيد_> لاو ةفث اطوناخ.كلاهنع وهعاج وىكر وثلا

 (مك راقل) فحصت هنارهاظلاو سو نيددجأ ةخسن وولاة .ةحاذك انق:مة3:ناك متاحوبألاوةث لا بتكلا

 هاجرخأ ىئيللا ىأ (ديري نبءاطع نع اص ىف أنبا ىلع .هسانت] 4 سلا ةمالا هل جرخأ ى زو رملا ىح. لادن نب اودوريغصالاب

 ةتسلابتكلا باحصأ



 ناكو: :رجملا نم عستة نسل أ مالسالا ليقهيفدبعت ناكربدىلا ةماضرأ ىرئدلا هل امي و رادلاهدجوملا ةبسن( ىرادلا م: نع)
 0 اق[ كرعنملا ل عهسا- 4| ثيدحهت :عىو رمالسلاوةالصلاهيلعهنام كل هءقانم نمو نيعي رة :سقونوكلاذ لق ينام

 نيخي ملا ل عورل دطفزاذلاز ؟ ذود >اولارم مخلوبقو عوبتملا نع عدباتلاو لوضفملا نع لْاغلاةباو رابدفو [بعتحم

 ىلا عت هللا ىل_كهتلالوسرلاق) ىرادلا ىأ(لاو) دنا فاك اهمسان "الا مضحةساالةأرما نعو م.يدعلا فكزر < نعاضيأ ىو رو
 ىلأ دنس ثددحلا اذهفنصملا اسد ةوةغل الل تارعش الا ىأ(ةحيصغلا نم ,دلا ناةحيصنلا نيدلاناهحيصنلا نمدلا نال سو هيلع

 نارا ارا ل 5 ريغنمةحيصخلانيدلاهظعلو بدالا فدوادوبأ هجرخأ د ةودواد

 ناىلوالا قبر طااىقهاظفلو ةعيملا ىف ىلاس ذلاهحرخأو نارمغب ةحيدنلا نيدلا هظفلو :دحاو ماو هرم ثالث ةحيصنلا ندا

 3 ىفو:رمةحي_هتلانسدلا
 تيدلا انعأ 221

 ىل(ولاق) ةرمةحصنلا
 هللا ىذرهبادصلا ضعب

 ىأ(ن 1( م-مءىلاعت

 لوس ,ران) نإ ةحم_صنلا

 0 (هيانك- و هلللاقهللا

 هلوسراو) لوصالا ىف
 ىو رو(نيملسملاةّءاو

 (مهتءاعو) نيل لا ةعالو
 مهةعاج دارفاعيج ىأ
 نم ىأ (انتعأ لاق)
 دلك ديلا
 انؤاماع ىأرهاظااو'
 فالخالذا انخماشمو

 اهريغهلدلولهلةنبا ىهو يقر لابنك ىمخللاة-جراخني سوأ ب متودو (ىرادل ءةنع) |!

 مساهنا ليقوهيفدبعتي ناكريدلىربدلا لا ةيوناكم مسا ني رادلوأ ئناهنب را توا هلا
 ا نيعبرأ ةنسفونوةرجملان معست هس سأ أيت مكن ناكو عااطلا ناهدكيف وشو هل مدق

 هيلعىلاءتهللا فصلا لوسر لاق) م <(لاق)ةروهث «ةساسلا قه" ا
 ثخحن|ةدانزل انال باهرزك (ةحيصخاا ئيدْلا نا ةحي_صذلا نءدلا نا هديك ملا نيدلانا ل -

 ءاملعدنع تكلا عصأ هبامك نا عمم سهةناو كل اذ نادر يدتعل لدك ءاذلو ض: ؛ رح- و

 نيدلاو طقاسلا و: دوىلهسمأ ه: علودعلله> والف 0 سماه ىةهررك هاهنا لل-ةامو نرغملا ||

 نيئر طلاب رعت : هداقال يع عامهو ةح ب يدنلانيدلااءاةباور قو اهنايب مدقت ة 5 .دتلاومال_بالاةلم

 هيئاكلم علان( هنا كاوهلل ل اقهللال و سراب ,نا) هدنعنو رضاح اةباح_هلاىأ (اولق) مهلا
 نيالا لاوهافاشأ(ني ل - | ةعالو) هتعاطو هعابن اوهءزامي ا هافعحو هم. .ظعتو

 صاخلا ىلع ماعلا ف طعن هوهذميعيجدي رأنأو رهاظفماوعلادب ردنا (مهتماعو) م اك-4او
 نيما لا ةعأو هلوسرلو هللة>.دنلا) هبهذمةءاأوأ مالسالا أماع تدر 1

 وهةىذاىذ_+ناقه.افك ضر اهنا ىوونلا لقنو فاك * لك ىلعنمع ضرفىأ )م بحاوم- ,ةماعو

 ءاروةيقوق هانم وول ههه نيسو هد >وم امد تي كاما انوا كرتلا نمةعسيف

 رو هشملامامالا ىناطحلابا فو رعملا باطني مهارب |نيد# نينامي .اسونأو هو ناث_حس دابة كحال

 ةثاسعالت وني الث دوناممةنسلوالا عير تسيقوتد_ج ل ديقو دج ل يقت 1 و 7 7 00

 ىلع بوصنهوأ ع وفروأ همم لدي (ري 2 هدا را) هلوقف نب وذكلاب(ةلج نعام رب ريعلا ةملك ةدع٠ جصنلا) 2 7 8 1

 ةدحاوةماكب) هل-جنعىأ (اّمعرب_هينا نكي سدلوهلحوصنلل) ةفاضالا نم 00 متيةماعو نع 1 2
 || حصتلاكاهتداموةحيصنلا ىهوةماكلاهذهريغىأاهريغوربدقت ليقاهمناعم عج عمدت ىأ (اهرمصعق || تن“ ضركك 5 9
 حوصناداشرالوقي :نارهاظلافادعن ىمس الريخاةدارادرح ن اق عم هماللاك 0 و دج لك ىلع

 ١ نمهيفاماه ريخأو نيعميق هرم ن ؟عهلجو معي نا هنارهاظ ظاا سدل معالي ئء ؟ةممكإ رت قاضدأ أو ريخال ار
 '[| ةملك ف لءقاذإواهدرةعناعءىلعا,تلالدلاه رصخأوءامسالازجوأ نههذهن اهدا مو لعاقلابسدالا 0 : ص 2

 دءبةغلاهانعم لصأ ىلاراشا ماهمةرخ"الاو اين دلا ىريخ عجاهلكب رعلامالاك ىف سسدل هنا جالغلا ظفل 7 1 0 3 ملا

 ف ماكحالاوة-يعرشلار ومالا عيمحناوموةيناب هلوسرلو هباّمكلو هللة د_صنااب ىناع-ةءاملي_صاق#

لاو ري_سقتلال -عاس,متلجنمو ةيدرفلا
عىبملاو فو رسعملاب ممالاوهققلاو ثندح

ىقاشالاذهوةليبتداهجلاو ركنملا ن
 : 

 ف.دلاةرابع نمهرامكلو هلوقسيأ واذهةيلم 0 ةلاةعاسطا] ةبجوملا يلاجالا ةدي_هنلابوج واودارأ ثي>روه#الوق

 ىباط# اهدا ارملاو ن امسح _سدلب ةيقوففني_-نوكسو:د>وم مذ (ىسلاناميلسوبأ مامالا لاق) مل-ق قم هلعلو

 لوالاىل-عو خلا نمريثك ىكةفاضالازوك وىكدلاهرك ذةفاضانودينب وختلاب (ةل_ج نعاس ربيعي هةقلك ةحم_صنلا

 ىأ(اهرص#)ةغيصباهريغىأ (ةدحاو) ةماكبةل ىلا كلت نءىأ (اهنعربعين ا نكي سلو هلح وصنلل ريس اهدا 5 ريدقت



 لامهساىأ(م1و5 نمز ذو ءامةّصا ا#اّدلإ 4 !ةد صلا ىءف(صالخالا]برعلا نال ىأ(ةغللا ف ةح .هناىا(اهانعمو)
 يك ا هله طاراغ , يرام أ مآلل ادد كيو هواش ا( ا ذال علا ت صن )مهنا رواكف ا

 قحسان بركب ونألاقو) ٠ ءاهةدحاولا لس ءلامو موأ هن مص :ىزلاوهو هدلوم ميل نيلك تو َّى رح عمشلا سوماقلا ىف همومىأ
 ةطبارااوةسا املاىأ(ةمءالماو ميو حالصلاه.ىذلاو لا لعف) نونلامض ء(عصتلا) ىلوالا» ائلاديد كب .(ىنافاملا
 ءاي_هثالا نيبةقث اوم لا نون 0 نمله : 00 ا و 0 (صالخالا) ىهوة هال ما لاف || ةغللال هأفرعفىأ (ةغالا ىفاهانعمو) هلوقب عرشلاوةغالا فرعواهاذعمل صاح نيبأم ءابزمسهافئدقو اح حس جه حس سس سمسم
 (حاضنلان هذوخام) ص 0 نهكص ا هلهأؤ 0 3 00 فاضماهجةفورللا
 0-2 هو) و 0 قدرو لم همست - غالأ هع نء«ماماوهو ء( فاقت اقدس ىلا نيار ١ ؛ ونألاةو) «هممج نم ل- علا
 هيطاخ ىذلاط_ذلا لاص#ا بات ؟بحاصوهوىفاذلا ف سون نب رع ع ,دجأ ركب وأو غنو 4-3 نبأ ةحسن قو تراتلا
 نيب مالي ىأ(بوقلا || لع 0 حالصلاه.ىذلا دلاله عصنلا) ىفارلا هلاقإك ةيعفاشلا سهذمىف
 21 ءرلل عاصن و هئاز زحا ياو 00 ياي 7 5 نرسل انو ماامذد(ةسالملاو) لوقلا لدحلال

 لاتو) هئاضءأ للعهد دخالاةرئادنولوةيودخال ,هذعربعت أم ريشك و اق هس !ةقتشمىأ (ةذوخام)ءانهيزمهل دس دقو
 (هوداعالاودشناو ا هر طا < ىذلا ط ,كاوهو) داصلا ف رفْدكو نوذلارسكب ؛(حاصت !!نم)اق_ثالا# ءاد نم عنوأ
 قراءات ناناعر نأ 6 نم هلة ةجاحالو «-طاخاذا بوثلا حصن نم:ذوخأما ذه ىلعة>.يصنلافءوازجا مثل :لف( ب 7
 هلوقتدالا ذه نمت ا ولأ كت و درب لاذ يماريستلاوةيبرعلا ماما( جاحزلا ى>ساونأ لاةو)ةغللا ستك رثك [ ىف هناف فاما

 ةيوتهتلاىلا اوبوتىلاعت |[ الا ىداج ىف ىفوت هتةرحن اك هنالج اجلا لعل بوم جاحْرلا لهس ند : مهارباوهو ىسراقلا ىلع
 : .رذ مش ىنعم ىلاطخلا هلاوامت بي رقىأ(ءوك) نين امل! ىلع فاندةوةئامثات وءرشع ىدحا ة هنس نه

 ىأ (داقتعالاةص) اهدار ااواهانعم (هلراةحيصنق) لاقت هماسق|نأس :اورعوهغا هانعم نم هدب ام ىلع
 دعا بع >اوهنابىأ (ةيناد_>ولاب) هصرصخ ةبكلذو( هل) هلوةىفماللاهادعاذإو هءنايالا صالخا 1

 فلالا هيفدب زودارفنالا ىنعغردص وهو هتاقصوهتاذؤدحأ هك راشنالوة.هولالا فهذي رشال
 هسا دس وهلاقياكهن قولد , وهقحتساعىأ(هلهأو هاىهقصوو) ىنامركلا لاةسايقلا الخ ىل«نونلاو

 1 ورلاوةيهولالا ف ىأأ|' نر هَح .هعام لك ىف ب غرب ىأب وب ىنع؟بحأ ل وعفم مسا بحت عج م عشب ( هيام ىف ةيغرلاو (ةينادحواب هلداقتعالا) اصقنمهونام لك ىف( هيلعزو كالا عمهمزفتو) دو هثمرو امزاجيوهو هل عو هله وهو دمحال ل هأ

 -: وبراو هيفو نءهيضغر وبوهللا ط+سسرام لك ىألوعقم مسا طخ بم عج ملاعب (هطءاسنءدعبلاو)|[|
 (هلهأ وهامهقصوو) || ( هّدارعف صالخالاو) يا مو سباح ل_الاو طوخ+_بموبوبحع جامهليقوىماعلاا]
 هتو.ثلاتافصلا نمىأ لاقناوهرانفو*و هةنجءاحرهدامعل اهرضتالو درخآرمأهداراالوءاررريسغنمهرمالالا ثم اود _بعيف

 ةردقلاو لعلا و هاما نم ىلا ةه>ار هع يةح وزي ةحيص:لاهرخآ ل ىف ءاناصف دقو صاو لا ة-.:رموه من صالخالا هنا ىزارلا

 اهودفو مالكلاو:دارالاوأ | اهانعم(هراتكل ةحيصنلاو )اذه ىلءتلجاذافهق-ىفروص*.الد عصان هل سدل ىلاعتهنالم_ف:دبعلا
 هديعس ىأ(هبهيزنتو) || بيرالاةيدصت كلذيفدصيف و هياه ىلع هّنلا ىبص هلوسر ىلعلرنملاهتلا مالكه ابىأ( هين امتالا])
 هتالطاىأ(زويالاع) || دي وجتلاب , (هنوالت نيو )هنامإلاو ههباشئم مل تو هيهاونومرعاوأ عابتاب( هيفا لمعلاو) هيف

 تو-هنلانء(هسيلع) ه.توصلاني_بحت هيف لخديوهيف قد نو ضاكتريفنماهجرخع قاح نمسفورحجرخضناب ليئرتلاو ض
 رهو سل هناؤةيبلسلا ةعان_صوأ :ظ :رثسم>اوودلل_هفا“ هخاوبجاوهديو < نا ءا ارقلالاودقودمةداي زون ءاريسغنم

 ناكمىفالو ضرعالو ننس رداقلا د بح اومنا وا ايت نيرو قلا نرحل

 : زاهريستز اعشاع «ملناو عوشت ارهظ.نا هاىنءديق هعامسو هنوالت دنع ىأ (ىادنععدخما و) مجعلا

 هه ”ركيامع.يج نعدعبتلا وىأ(هطخاسم) نع ةخسنىف :ىفو( نمدعبل او)ءاض رد ومتلا هتئام لك ىف لبملا ىأةدحوملادب دشن(

 هنال4م قتل هضقت ىف د.عل اىجلا ع٠ -ارةةيق#!ىوهفر 1 ذاموهأ- .ةعومامدر ومأن مهتلاه ماي امي ف ىأ( هتدابعوف صالخالاو)ءاهتيو و

 (هنوالنبسحت وز ااهاح وأ هاملاعناكءاو بايت 1 :(هيفاعلمعل ١ و)الوأ ىأ (هيناوإالا هياكل ةحيصنلاو] لعن عوهنع ناقل ١

 هتمدحىف عوض اراثك او عومش غئاراهظا ىأ( دنع عشختلاو) هتءارقنب وأ

 هلك

 ةلماكن روك نايةحناص

 هللاةح يصنف اما
 ة-_عيصن ىأ (ىلاعت



 تذلاو وز هيناعع علاوهيثأ- 1 ا ا ونال يون صوب و) هلالجا ىذة عي بدابهنأ ”ىل ىأ( هل ملظعتلاو)

 نءطو) موبار اوةلزتءلاكدحما ن ءنزواخ اىأولغلان ها لالا (ىااسالا وان نفهم انوه.قدأب 0 (هنع

 اموذ) همك دارقنالا ىأ ( هلة- كلا لذي و)الوأ ىأ( هتومخب قيدصتلا هاوس 0 :انْزلا نمىأ ( نيدحاملا
 قاطالاوهو(نآمي اسوبأ) بست أهد- هبامىلاو برق او هو هل وسرلا مص خاموأ -_د-.صخلاب قا »+ ةبامعيج أ( هلاقهن :ةىهورأ

 ؛ سنألاةو)

 هئادعأ ىل_ءهتناعاىأ

 )مس اجو) ب رام ل هأو

 ةعنامو هن ءةعفادملاىأ

 نا
 لاحىف ىأ(اًيمواي>)

 ءأم دحاو) هنامو ةنامد

 ل هعلابىأ(بلطلابه5ذ 1س

 ىأ(اهنعيذلاوابب
 وأد اين لعقدلابو

 (اهرشنو) اهنعغبز 2
 كدي الاهراهذا ىأ
 هقالخ انواختا | و)امم

 فاصتالا ىأ( هي ركدا

 نءايمو ل ئامش نسأحع

 هءادآو) هلي رحلا لئاضف

 مهارباوبأ لاقوةل محلا
 مذ ) ى .حالاقحسا

 مسك و 6 وةسم5 ةوقلا

 هدد وذ ةدحدلو

 ةحد مهن ماك ةب 2

 كا اوسرو

 قيدصتل |!سوهيل عىلاعت

 وأالمىأ (هءاجامي
 ماصتعالا و)ال__صقم

 1 ,داحاب ىأ( هانس

 (اهرش رمسلا وزال ياهل

 داك ف وال ىأ

 صد ا ا (ضخاو)

 هيدارملال يةوفاف# ا ىأ(رك

 ) ( هترصتو هئاموهنيدؤ 5

 هيدضاعموهتنوا .دواعم ىههلوس رلةحيصنلاىأ(هنرزاوم) ىرج" الا اركبوبأ ا

 ةوالثلا ني_ى>تلهنأ ل اقوىاةك-الهدن ءربمض» ىف اهل نك هر 1 ” منا ىل 20 اردلا صعبت

 حالا نءنالد ملام ول 1! ةظاوحايصل| تمشي الهنا د- .ةيام عشت ءلاقود ف أولوألوالاو

 اذلور دة ل2 ىفاحل س اديالو هتوالث لاحد ماجر دميالز وأت لاح <« هأرق ةيالنان( هلع طعم || رام“ أ

 رظنةقدبايمف :رك-فلاو4- 5 أعمر :ىأ( (همهقت «د)فاوسالاو تاقر لا ىلعو مالا قةءار ةلا تهرك

 هاثءا اوك ظاعنالاو «مارحو هلال> ن ءةيهقفلا هماكحأ قرظثااوأهسمن' «دم-هف ىأ 6 ههةقتلاو)

 لب وأن نم 9 ندحاملاز مهمل ع نعطن نمرجزىأ:د_>وموةمج«ء(هنعيزلاو) لاثمأوه-كتادنو

 نانا يوما اهاو كك 21و وهو ولع ! نءهبق يأت الاعلي : وانى (نيدحاللان ءطو نيلاغلا

 ىلإ هلا لص ( هاوسرا ةحيصتلاو) كد ءاعقنآر ةلاوإ جب ادآىف نام دعا بأ 3ك ىفىوونلا اهب ةريثك

 لأب 09 ناو ةكئالملان هكلذري_غىلاوه ةامكسانل اىلاهثلا رو .( ود :ل_مدلا سوم هملع

 كي اه (ناحب 00 0 1 م داك 5 ءاقعاطلا

 ةوعااوهورزالا كه وأ > ودع عمو 0 قو "ا الإ موا 0 ةوتاقثلا

 نة ىفطع هل .ةأم ىلعو اردد هن لع قو طءموهو هتئواعمو هتدعش اك قا لااوهورزولانموأ

 (ايح)ه: 3 ءوسلا عد ىأ(هثي ,اجو)هتملكءالعأو هني دةرصن وأ هثاد_عأ ىلعهك' :اعاىأ( هترصنو)

 0 ا ءةاملك-]ع.جار وهو هدعب ريثديب :ايوهنيددن وقلب ( ١ ا دعا

 بذلاو) رو ةرعم قل ع وانعلث_ت نانا( تاطااب)ةد تمص ”ةراعمسأ ه3 3وه+ ا :رطو هيه ىأ

 اقكلا داو ةملعتو اهتعاش 5 وحل 5 ةغراقلات الد ,واتااوا عملا عفدىأ(اهمعأأ ©

 ناهتاواسمن 01 :غنا اوهنعةرود الاكل 2 صل ”؟ فاصنالا ىأ (هقالخاب ىف احلا وزد ءاشاذا ثددحلا

 ناحدمول لاج اهم ىتل |( ةل_مجنا هنادآو )هد >هل ركملا ىأ(ة- رك -لا)حالفمار كالوبسنلا

 قا ارواب فورعملاهناواهم ضوءامل ا حاقب هناو هنأ مهمه هن( ىيجتلا قدس مهاربأوب ,ألاقو)اهبف دنا

 ءاحام لك 0 ءالاىا(مهءاعاتع ويدصتلا)اهانعما مل_سوهيلعىلاعت هللا لص هللالوسر ةحيدن)

 مهضي روس اناا! ث>ىأ(اهيا ءضخاواهرشنو) اب ل هلا ىأ(هتنس ماصتعالاو )هللا نعي

 لهعلاو هن نامالانآ ارةلا( هباثك ىلاو ه)هد موتو ه.نامالا ىلا ىأ( هللا ىلا: وعدلاو )| ةعابتا ىلع

 لاقو)ر كامبل م_ءااىلاو)هتنسملاةوعدلا ىأ( اهيلاو) هعابتاو هينامالاب( هاوسرىلاو) هيفاسم
 هسيبأ ىلإ هثنست نهدي كلان دعواماذهو هتاكربب هللا | عفن لمح >نبدجأروهكملامامالاوه( د# نب ؛دجأ |

 بوح و(داقت ءالهءبوملقلا مرجو هداةتعاس>وو ضرثامىأ (يولقلا تا ضورقمن هز دامح

 اننا (ىرح" الا ركب بأ لاقو) م2 2 ىعملا (ل_بوهياعهللاىل_صهللالوسرأة حي هنلا) |

 دوو

 ىأ(اهلاو) اناث( هلوترلاو)الوأ ( هناثك ىلاو)ال ع ه_:.دىأ (هللاىلا) قا اةوءدئأ ( ةوعدلاو) الجاهل معي ن1 ىأ (اهيلع)
 (ةحيصنلاداقتعأ) اسبيلعةدكولاتابجاولا نم ىأ(بولقلاتاضو رغم ن ءد# نيدجألاو)ا رخ (امبلمعلاىلاو) ةنسلاىلاو

 ديدشت مج مضوهزءهذع( ىرحج الا ركبوبأ لاقو) هئام لهأو هدفي راع( لتر هيلع لاكي هلال ههنا ذو درل) ري اةداراى هو

 ةعبرشلاباث؟س حاصوهوءار



 جدأ :هيأمد >ى# :هنامدعبأ ١ ىئءصضر ؛ د هن امحىق اسك: هن فاح فال م |ي ىأ( نيج: ىف 2 , هلعصتلا) ةمالا ءاملع نمىأ (ريغو)

 لو. ةلان ىأ (هإ ةءاطاا ءعمسلاوءاد اعنم داعمو) هناذ 1١ 7 نءفئا أ(هنع)ةعا ادا أ( 1 ءغاو و :واعم ا ىأ (رصن اان هلهناحأ

 لا جرم -هق>ف :(ىلا» لا اء (ك او>الهباعروهإ م دقيت و :ءىأ(هنودلاوءال وسوء الذب ع)ه- ينوه البل الاو

 ؟ءملا

 أ ماقنهأ (نيضام:ىطتخب سويلم لامس لس( منلا هنااا نم (هرغو) هام لا

 أ م-ةنمىأ (نيدصنىضتقي ]بو هيل ىلاعتهّللا ىلص( ها عصنلا) مالا نم (هريغو) هنايبمدقتدقو
 و هىأ ( هباحصأ عصن )ىو هوما 00 ءلاىأ( هنا -» ىف :هامدعباح صئو هنامح ىلا ده لد يمض

 هلت تقووع اخروءثالدل أاح هعم تالا نمىأ (هياعهللا اودهاعاماوقدص

 هدب رب نمو هتعدو تلا عقدي( هن ءةاماغ ءاو)“ ؛ادعأىلع هلار هنلاب «1) هءاحصأ عدنك و أه 5-5 عدت

 هل وةىقك هلو. ةوهلوق اناقتك ءاىأ(عم_بلاو ه) هتالاوم مدعو هصرق هن و4_كغم ب( ءاداعن «ةاداعمو)

 حاورالاوت او ٍهذلاىأ( سون الذ ما“ اادام# الاعأ( هةعاطلاو) كبت ردكم دج نا هللا عمس

 د هرضنأم نوداهيدقتو وهيل ءىلاعتهل هلل (ةل سبت انكي قاع اوأ دأهف رص ىأ( هنودلاو ءالاو)

 مهحاورأ لذ: ىلعهللااو د_هاعىأ (ةنءالا هيلعهّربا| و دل  هاعاماوةدص لاحر ني ةمومملا ن«ىلاعت هلنالاق
 ىقاك هب الاوذ_هومهد_عهناوثوثمل_بوه طعىلاعت هللا ىلد ص هلو رةرصنوهللا لد .دسىف مهاومأو

 لوسردهامنمدهثملوأ لاةوار دب رض هنا هما عى ناكوريضذلا نب سنأ ىفت ازئني>.حصلا
 نهناك اماذم :صأامهللا ىربلهد_هدادهثمىلاعت هللا ىفارأ نما هذءتسغ سو هيلع ىل اع هللا ىلص هّنلأ

 نوداهد_>أة 42 < رااهاو .لاةنيأىلا دهمان ابهلل |[ : كلامنيدعس لم قسادح أ ةعقو لقا ا ماعلا

 ىلاءتهشالاقو 0 رمح هل :عط نريد اسنين امم واعضد هيقد_ج وود :ءىلاعت هبا ىذر لثة ىت> للا اقددحأ

 نهاوحرخأ نيذلا نيرحا هلا ؤتازندن "لاء هونوداصلا .هع وأ“ هب الا هل اورو وهللان و رصخن و

 ىأ رم و 2 ,ازتلاف هاف ل هدم و4 اع هنا ىبص هان يمل | ةحمصنامأو الهناز اوضرءاغتيام هرايد

 74 هاف عاقب ؛ ( هاةيحلاةدثو) هه اظءاو رك ذم هريوردقا(لالحالاو ,) ميظعتلاوبدالا

 ة>س قو / دسمل »3 ىلع] ةظن ااوةموادملاىأةلمهمءار ايه ويسب 2ع( ةرباثملاو ه) كامو هلدأو

 نا وز اهماك[لعلاوأج :اعممهشب ,( هل ه.عل د رش ىف ءةقد اوي هلو هيد هوه ةيرطةنيسوملا#

 هللاىف-صدنعم”جا نملك مهو (هناحصأو) مهاب مدتتدسقوةكرلا م لدتال يذلا هاير ف مهو( هب
 مد_ءواهكرث نم وع هطول اىأ(هتنسن رعاس غر نم :احمو) كلذ لع تامو ٍءانمْوم ٍل_-وهيلع

 ريذحتلاو) هتوادعراهظاىأ(هضغب و)اهر غىفبغر واهنعلامىأ(اهنع فرغ و)هيلانوكرلا
 مهبفطالاىأ( هةمأ ىلع ةقفكلاو)همالاك عام# لا ١ نعمهاهم هما و هلاحم-هكر ع« ناردق 'رعنال نم( هم

 فرغت نع) سسقتلا ىأ( ث>بلاو )رخ ةرالالا_وهيلعىلاعت هللا ىل- هصيلحالمبلانا ى>الاو

 ىقوزرملا لاق( هتريسو) هقال_-نأةْحنىفو ةةورعملا هل اوحأ ىأٍإ ومي اءىلاعتهنلا لص( هلاوحأ
 ىلعرمصلاو) امىدتقيل (هبادآو )ى- وشناتاداعلاو ملا ىرم ىرحأ مريلالا اوحأن ,مهلاحاهانعم

 نوك-:)ىرح" الا اوأف افا ىأ( هركا داه ل - ءق] هل ةعيمطريص" ثيخحاويل ءرسفتلاسد-ىأ(كاف

 اهتامالع نمةمالعو) لأ“ لا , ماويلع عرفةمهرك ذام لك نال( ةبغاتا رعئدح|ةحيصتلا

 قحو)ر اك ةسنصتلا دب غلارمأ ىلاعت هللاه- رف ذصملامد- ةاذإو تام ءلا لصف ىف (ءانمدقأك

 خ.يشو ةلاسرلا بحاص ىروباسنلا ك١! د_ب,عنبنزاوه نكمل اد_بع (ىريشلا,ساقلا وبأ مامالا

 521 هب رشلا نيب ع هال .هناثلاءاهقفو ةنلالهأ :دعوالعواملعءرهددب رفةقي رطلا

 ن«مغةىآ 6 "الا ءئادعا

 هدد: ىأ ه-. ءف ىْءق

 راتني نم مونمو:لهعو
 اليدبئاولدبابو:د عوىأ
 م-هوالي و<ئاوريغىأ

 قىأ (كقو) راصن الا

 نورص و)اضب أم ةح

 هلوسرو هش الاب

 م هع اوأىأ (هن (هنال

 نورحاهملامهو نود -. ١

 هل نيم | ملا ة>.صتاماو

 تقول ناز فود
 م هرالمىأ(لال_>الا و

 ميركتلاو ملتعتلا

 ىأ (هلة_.هلاة دش و

 هسبلاة_.هأاةرثك

 هندل ةعاطلادايةناو

 ةيظاوملاىأ (ةراثااو)
 م" ىلع) ة-_هرادملاو

 ىلعةخ- فن ىفو(هئاس

 (هقفال ١ د( 2سم عت

 مهفتلا ىأرحتاوأ عفرلاب
 َك ]ةلءمم وهتعل مشف)

 هنرتعو هررافأىأ (هتدب

 عيجوىأ (هباصأو)
 هنرمسع ل 3 هأو هبا

 نءبغر نم ةبناحمو)
 لام نمةدعابم ىأ(«ةنس

 ضرعأو4-26: 0
 5 ة أ 6
 ك4.هلكد 2 رص كمال هن

 ةذفدلاومشبص نميأ(ةنمرنحتاو) ةوادع را .(هضخد وزه-لجوهتماكب ,هنلءنعفرمصناىأ (اهتعفرخغاو ,) هنقيقحو

 نهر ً ذامىأ (كلذىلعري_صلاوهادآوهربسو) هلثاضةمهفنوهلث امشملع :ىأ(هقالخا فرعت نع شح اوهتماىلع) ةجرملاىأ
 ىفىأ(٠ انمد_ةكابتامالع نمةمالعو ةمغاتأر مىدحاةحيصنلان وكت :)ىرج . الا ىأ( هرك ذام ىلعذ) هلاوحأو لاعثأو هلاوقأ

 ةيثوصلاةلاسرلا بح اصذاةءالاوهو(ىريشقلا مءاقلاوبأ مامالا كو ) ةعباتملا ةءاطلا ةجيثناهتابةبا ىتيقحت



 !مهوعار هرخ 1 ىقوواولاديذشتو ةمومضملاةئاثملاءاثلاب وه( راوئلاريهاشمو ناسارخ كولمدحأثيللا نب هاوأ حتب ( وردعنا)
 ءارلا كب ىورب ءىأرلوهجمهنا ىلعةزمفارسسك وءارلا مب (ىور) ءافلادبد_ثثب( راغصلابفورعملا) ناعح_بلالاطدالا
 ةمجعملارسكب ( لحل ةورذ) تعلط ىأ هنيعر كب( تدعص لا: )كلر غغبدسىابىأ(اذاسع هل مةف) ىف دعا (ىلرهغلاقف كبهللال عامها لدقفإ هتومدعب ىأ( مونلا ىف) سومالا فام ىلعىأر ىفةغلءارلو هجم هنا ىلع ةحوةغمةزمهفةنك اس ةيتحتف
 ىلاتدنمتةم تر ثك ىتبجءاف) م-مملع تءاطا ىأ ( ىدو :جىلعتف ريثاد) مانالا نمىأ (امون) هال-ءاىأ هدف م

 ىأ(كلذىل هللا ركشف) ءادعأ ىلع ىأ ( هترصنوهتنعاف) ءابارسوأ هناوُرُع ضعءعبق ىأ( مل_وهيلعىلاعت هلا ل
 ىتدن صول ىنءردصوىنمعقواميفىنماسوىأ(ىرفغو)هتكتالمدنع ٠2مم 2 ىفرك ذوىلعىتثأوهتبوثكفازاح
 اماو) ىره_ُدَعلا ماك ا ا ا ا ا )ع عع دسم

 نيملسملا ةعالح هنأ

 روك ذااورعووخأاياءهفلخةريثك الاو مآ اخو نيت امو نيثسو سج ةنسىفوت منطاةةةويظع كيرالا كا 5 0
 .هد:>ةرثكو ه-:ءاحثلكلذك ناك هنافثللا ىلءنويلغتالام-_مدارملاوةوقيبنووجاهاذاروم 1-5 راث نمرئاث عسجةلمهمءاراهيلتفلأو واولاديدشتو ةثاثملا ضب( راوثلا) رو هم عمج(ريهاشمو) ىلا 0-6

 هحورعدةو ىتاوالا ه:مىلم_ه:ساحا |نم عونوهورغصلا لح -عابو نم( رافصاابفورعملا)

 00100 قر( مانملا ف )مهض بدار ىازومهموهوانئرلا نملوهجملا ىتبم( قر هرةيمسثلا
 هتانىذلااذهبسدسىابىأ(اذا عل .ةئ)قاثيسىحوىبوذ (ىلرفغلاقف كبل لعفام هلل يةف)

 لاذلارم-كب(ةورذ)تولعو تيةثراىأ لة ىفاهحتفو ىغ املا قنيءلارسكب(تدعص لاف
 ىمهتأر ىأ(ىدوذج ىلءتفرشافاموب) هوو ( ل ج) نم عفترت لك ىلعأىهواهم ضو ةمجعملا
 هتنعاذ) ىد_:< هرورحو هتاوزغتدهشةهرمصعىف تنك ىأ ( ل-و هيلعىلاعتهثلا ىلص نيا لوسر ترضح ىنأ دن. )'ىنترسفىد:ءتنسح ىأ (مهترثك ىثبجعاف) بياع تعلطأو لاعناكم
 ةقرولاتأك ىنمتلا ولوقلا(كلذمل هّسارك ه)هعغمىدنجوانأ ىنا:|تعمْنا د كك( هترضنو

 1 ضاواريةسحأ 5 عذجاهيقىئيلاب

 ىف ىأ(هيفممتةوعمو) كذهرمالا ىلوأ:لوسرلااوعيطأ و هللااوعيط أ ىلاعت ءاوقلو ثيدحلا ىفدرواك هقل ةيصعمىف قوافط ةءاطالذا عرشال ق ذاوملا( ىلا ىفموتعاط) ءانعم(ة) انها لطم ماك-حلادارملاو هن ىدتقملاناطا لاو ةغياخل اوهو ماما عج (نيمل ملا ةءالعصنلااماو) هاو ةفداضموه ل قو هتكئالم د ءهيلءووانث هللاركثلوقرقنبالاقواذ_هىلوق سدس( ىلرفغو ) هماعن او هناوث هللا رك-ش ىن»مو
 مهمرك ذياب (هابام_هربك ذئو) هعابتابىأ (هنم_هرأو) ىعكةناعالاوةنوعملاو ل _طابلا ىفال ملا
 لاثةمالل ىداهنافهنن<ولوقل!فيطانو ذرب (هجو نسحأ ىلع هعابا ىلع مهثحو مهاظعي و
 ملفمهولع ىخناب (م-ممع تك و) هيلع فوتولا مدعاوأ هئافحتمب علا مدعل( هنعاولفغام ىلع مهبيسنتو )
 0 ااا فل وست و ةءانس( قسانتلا هني رست و مس قاط ىلع فوطعمو هيو رسكو ةمجعملاداضلَنوكسوة>وتةمقيقوفةانثك( سانلا سيرضتو)م_متهاط ىلعفوطعموهو مهئارمأنايصعوموتفلاخ(مهلعج ورخما كرتو) مهيلعهوهضيف(نيمل فلارومأن مإ هرب مهغلمي

 نا)ةةسز واو عسهرعوةثامعبرأو نب: سو سمن ةنسىونام«فرط مدةةوةرو هش مدح رو

 اذ_هبوقعين اكورافصلابوةعب وخأ اذهورعو فورعمملقأ(ناسارخ لولمدحأ يللا نيورع

 شويج هلراصو بلغت ءاراقص هرغص قنييسابعلا اما ادحأ هللابدضتءملا ةفالخىف ىدوعملا لادأك

 ةيحاوو قالا ىلع باث
 ةال_صلا هاعدناالا ع

 ةعاطاللاو مال_ىلاو
 ىلا | ةيصءهىف قولت

 نع اكاو د_جأهاور

 ىلاعت هللا ىدرنار-ع

 ناخ.شلاىوروه نع

 مرك ىلع نع ا.هريدغو

 ةعاطالدظقل وههح ودللأ

 امئاهللاةيصعمىقدحال

 دقو فورعا |ىفةعاطلا
 دع نب رعمط>

 ذاىلاعتهللاهجرزي زعلا
 لاقت ةفالخلا ىلو
 هللاتعطأ ام ىنوعيطأ

 ىلةماطالف+ةءصعاذاف
 داق سم ىنءملاذهوكيلع
 اوعطأىلاعت هلوقز

 لوسرلا او_عيطأو هللا
 (مهتنوعمو) كنم مالا ىلوأو

 لد_علا نءاولد_عاذا قلاب ىأ (هب) مهاباىأ(مهرمأو) لدعلا لءو ملا مآ ىقىأ (هيف) متن مرالعذوالوق مهتنواعمو ىأ 1 5 ْ
 ةمكسحلا, كبر ليدسىلا عدا جوز ءلاهوانلالو# هلالو ةذىلاعتلاودقو ل_ضغلا ل_هأ ايات رشإك قرا اورعاطللا يار ناكل

 قخناب(هنعاوملةةامىلعمههيبتتو) قي رطفطاأىأ (هجون .حأىلع) هوس اذاىأ(هابامهريكذتو) ةنصحما ةظعوملاو
 او راحولو ىندلابىأ (مييلع ورا كرو نيململار ومأنم) مأمهمع رتسىألوعفملا ةغيصر (مهنع ّمكو) ماكحالا نمئشمييلع
 : مهشي رو ةماعلا ءارغا كر ويأةمجعملاداض !اي( سانا سب مغتو)

٠ 



 ىأ(مهداشرا) و همم وما وعل ىأ(نيماسملاةماعل) عدنلاامأو لاقي نأ ىلوالا نك( عمنلا و مالا ىلءىأ(مهياعم مولقداسفاو)
 ىأ(لعفل اولوقلانمهامندو مهني درعأ ىف) مهتد طاعمومج دعاس ىأ(مهت:وعمو)هيورخال ْ ىأ (مهحناصم ىلالمهتا دهو مهل الد
 ىأ(مهجاتحدفر و) ل هجام فد رعت ىأ ( م هاهاحريصبت و ) هنعل ف غامربك ذتبىأ (مهلفاغ هيذتو)اداعمواشا «ممهعفتيامم
 (مفانملابلجو م_معراضملاعفدو) سانلا نعمه ويعرتسوأس اللاب ىأ(مهتارو ءرتسو) مهئانعو مهثالبلاحف مهئارعت ةنواعم

 لوةفسوماقلا فامىلءاهريغو له نمباجاةةكرحم فاح اناو ردصمماللا ن وكس منا تشب وهو( ميلا اهئاصب اىأ
 59 نمداف:-هلك اذه مثل < ىف سلاهحةفوماللا نوكس وهامه ىلحا
 وسصسسسو 1 سس سس سس ترص

 ا يبيلع موكب رو مهؤارغاوهو مهميرضت كرت ىأرو رج نيتشحت هدحوموةزك اسدانشمو هل ءهلاعا رلا
 ىت>مهواسم ريهشتو مهمط( موياع) سانلا بوم دا فال رثك'(مهولقدافاو)دا رغأاذاهبرض لاقي
 ةماعل عصنلا)امأ( و ةميظع د ءاغمىلا ارت ممتفا اخو موا عىرحتلاىلا ىدؤتف بولقلام هن عرفت
 ىأ(مهحلاصمملا مهداشرا) ءانعذىف ره ىنعملابماوعلاالماكحلا ادع مانه ةماعلا ايدارملا ( نيم ل
 لوةلايمهايندو م.م يدرمأىف) مهتناعاىأ(مهتنوعهو) مهرومأحالص هيفامىلا مهلصوي'م ىلع موتلالد
 اذن وكيل هله اسعه-غي رعت ىأ (مهاهاح ريصبتو )هلا صم نههنعلفغ'(مهلفاغه بنتو لءفلاو

 ءاطعلا ىنءعدقرلا نافاهرسكز وح وهتناعاىأ ةلمهملاءارلا عاقب ( م -هجاةحدقر )هر ومأ قةريصت
 رتسو) ةياداحلا ىف شب رقل تناك ىتلاةدافرلاهنمو هت دفر د ةفانو ع هت لعج وهيدع'يثلك و ةلصلاو
 ا هك رتاءد_ثرأ اذافا مكرم مضتغي ىت>اهركذ.الفاهآراذا مويصاعم ضعب مهيلعرت ب ىأ(مهتاروع
 |. دواني دمهعفنيام لكى أ (مهن عفانملابلجو) امهليتدومينيدفمهرضيامىأ (مسمنعراضل عفدو) عيورقت'لاانيب ةيحصنلنافةسيفشمركذ

 «# ( هرمأ مانعت ىف ثلاث | بابلا) ©

 هتا_دو(هرب و) هب قلعتي ام عميجرتو هلوحبت ىأ (هريقون بوج دو)هيةقلعتملاروءالاوهردقوهنأشىأ
 .ارشموادهاش كان رأانا ىذلااهيأاب ىلاعت هللا لاو ) ه:دب للهرب وهما ة«ةرايزوهيلعةالصل او هلءاعدلاب
 هنآنالثوال-ةللاقفاوم سلو خ فلا رثك أى اذكه(هور-ةوتوهو رزعتو هلوسروهللاباونمؤتلارب ذنو
 1 ىئلااهيأايزود كانلسرأانا حدفلا ىف ىلاورخآ ىلا اونموةاادق سل ىناا|(مأام: ةردصملا بازحالا
 خسانلا ا دوقهل ضرب وأ اوهسامهتدب لداقلا طقس تقلا هن ”ايىنثو باز >الاة. ” انأ دب هناك ى ل قف

 ايدها سرعت اولا ةردقم لاوحأ دتغياموادهاشو طقف كلانا سرأانا خسنلا ضعبفو

 سو هلع ىلا عت هلبأ ىل_ص هلاهاكر ئامضلانأ نه كا>ضل اه. |! فهذام ىلع ءانب هد الامداهشتاو

| 

 ربلا ىلعاونواعنو لج وزع وق
 ه- يدع نمو ىوعتلاو

 نامالسلاوةالصلا هيلع
 مادام دمعلا نوعىقهللا

 ملاهيخأ نوعىفدبعلا
 لايعم-هلك قلنا ناو
 مهعفنأه يلا مومحأ أوهللأ

 هلايعل
 «(ثلاثلاب ابل 0

 بو-_جووهرمأمظعتفف)

 انت ىف ىأ ( هربو هريقوت
 هلاثتماو هلو سقبهرعأ
 هلحعو ميظعتلا ريقوتلاو
 يجو هنطابو هر هاظىف
 نادحالاوهريلاو هلاوحأ

 ناسحالابوجووىأ
 هسيلعدب ىقاعش امىلا

 نممالسل او هالصلا

 هتمأءاملعو هدب لهأ
 ىأ (ىلاعت هللا لاذ)
 هناطاسرهظو هناث مظعن

 '' مذباومدسقت(هلوسروهللاىدينيباو هدقتالاو :مآنيذلااهأاب) لجوزع(لاقو) هللدريمضن اذ مالك < موادها ذ هلال مر[ | ' دسم (هوحبستو) ىلاعت هاوقفراظن هيفو مان هنا ىطرقلا لاو فاك غةووهو ىل هته هجر ف نضل

 | اهيند _هاشلاف لاح لكى لعواسأر مدقتلا ىنندا رملاو مزاللاةلزنم ل زنشلوأ س هذم لك سهنلا بهذتل ْ

 ارشموادهاش كان
 ةرد_ةملاو>أ(اريذنو

 ىأ:ر ر-ةمفاص وأو

 كاناسرأن مىلعادهاش

 هلوسرو هللاباو:موثل)ةةرغلاةق رحل ابرفكنملاؤو وهب رقلا وةنحلانمهنم نمآنملارشمو مهيلعومهلاندنعلوبةمتناف مهلا
 نارهاظااوهرمأاومظعتوهنيداووةئواوةدصت ىأ ةميغلا,ةءارقىفو تافتلالا ىلع باطخلابا كي ىأ(ةي' الاهورقوتو هورزعتو
 ىلاعت هلوقىلا كانا _رأانا ىذا اهمأاي ملاعتهللالاو هلوقنا لعأ مث دعب أدقف قرف نموهوح+سو ىلاعتوهناح_-هلوقل هللرئامضلا
 من سنلا ضعب فوه 5 كانا -رأاناوهاسمناو ىبنلا اهم ايابيوسداو حفلا ة روسي" الاءذهو لوسالا رثك |ىفعقواذكههورقوتو
 حةوهنالاصاح او هللاباو :موّلا هيف نسدل هناالا كاناسرأانا ىنلااهياايىلاعتوهناحس هلو قبةردصمةب الا تعقو باز حالاةروسف
 البوقعنوءا ارةءدبوا واومدقت: الءانعموأا مأىأ(ا ومدقتالا اونمآن يذلا هيأ ايىلاعت لاقو ) امه روصلا ىفلاقتنالابامهميب سيك ر

 يلع عيمسهللنا هللاوةناونب'ًالارنآو ههنذ| لبق نعبامهمادتى أ (هلوسروهللاىدينيب) ىرخالا حتفوميئان ىدحا ف ذحتأو هدقت



 نأ ن ءالضف هنوص غاي ادت ”اوصاياوزوانالى أ(ىنلا تو دفوف :؟”أوصأ اوعذرت ”الاونمآنيذلا)هأاراهذعب ومأ(اعأانو)
 قوق ىف لدا ةيقما|نالاهاك أو ثالث اكاناآلا] أرتاكأ (ثالث ةاقاإ الا)هندلاعركوامي عه اماكت ١1اتقا تي وهدد أ ودا نصلا ةحضاو ك دنعهةلزن هوةحنال د مل نول اوصأ قوق هنود نوكن ىداه وضغت نا كي ماعىل هولعنإ
 اهطو.حةفاخمىأ ملاعأ طبت نا ضعبا طعن رهجكهوم:ماكاذاىألوةلابهلاو ره الو ىلاعتو هنا حس هلوقىهوةيضقلا
 نا لالجالاوبدالالةاعارم هللا لور دنعا عوض ىأم#تاوصأ نوضغب نيذلا وع واهطوك ىأن رورعذتالمتنأ ,
 اهرم -لعىءملاو امتفلكل اهنرقواهتةش اردو ىوقللا مرح ىأى وقتال مب ولق هنا ن> ما نيذلا كمل وألاوقالا ف ىلا فلام
 ىقمالسلاوةالصا اهيلعهنافودعت اضن ةاعارملا هذه قعدات اكو مهتاعاط ىلعم ءاظءرحأ اوم ”ايسلةري :: ىأ:رفغم مهلا ار دل

 ! راشأ[كناقرغلاريسغتونآر ةلاعامسدنعاذكو مل سمو همي نك وقاد 30 ويقسم دنع سالو ل>ء ب

 بارعالاةاقجةداعىلع طايعلاو بخ صل اهد_ةعقرانالةماقمم اظل هناف هلا يركتوايداناهوضغخاو نار 1: 0 5 لوذلابيسوءيلعىلاعتهلاىصهرهج قوفارهجئباطخف كناوصأ ولءتالوأ (ينلاتوصاقو+ قل ذ هاو عمستال م.:اوصأاو»فرتالاونمآ يذلا هجأاب) لاق(ى) ةروه-هللاةءارقلا ىلعاهيفدهاشال هنا مهو الف رهاظ | 00 0
 مملاعأ طبخت نا ضعبل ضع رهجك ل وةلاهلاور_هحتالو ى هو(ثالثااتان"الا) بدالا ء]رتؤ 00 0 3

 مهتاوصأ او اور وجال ناو هيلع افتاشا ل ضدؤب طاخاذا مهرعأ هنا اهيةدهاش !اوةيب رعلاب | دربك ) )مل _صعال 5 ءمدنع ناررة:اكهوكفوثال-_ثلافةزئ ؟اح هلا ماللاو ف لالا ىذةفاضاو 0 ا ام 0 ىوقتللمم ولق هنا نما نيذلا كد او[ هلال ؤلسؤدنغ تاو د [نوضخ نذل ن نوزع شنالت و ءاعدك كنب ل تر |ءاعد
 مد -ءو ةناهالا نمهيفاللاعالا ط.حلا رغكلاىلاى ول[ فافسالاو هر قاع ءمايدأ |

 ارأوةرفغم هل اهدعوهنا>:ما دعب ىلاعت هللا ناب هد نعهنوص ص غنم ىلع ىثا مث ةوبناا ماقم ءانتعالا
 ريسافتلا بك ىفل دفمدن" الا ىلع مز اكلاوم «ملاكب ؛حسفماوهنوكم دق هلءادنريغ نمهسفن نم هن احم دسةب هسطاخ 23 ملا ج رك ىت>ريدلاوهو ممىوالا ىلام هدشرأو هنذا مدعا لةعلا بول م هجاوزأ عم هتارج>ىف ار لم نان 1 وفول سو هيلعيلا للا ىلصءادانن مناور شالا رهجلاةعاند ٌّث : صد رع هيقو هأهث اضترالا هيظع ْ

 كَ تاك هوو دار همسايهنودامت ناب(اضعب كضعب ءاعدك مكي لو..رلاءاعداولعتتالىلاعت هللا لاقو) 0 هرم
 عما نم عنمالو هدا هو

 وأ هبو-صقوق تودلا

 اولوةن الق ثامسأب ةادش

 اولوق ليبدأ ارد- حاب

 هلالجاىأةلمهمءار و ةمجعم ىازن(هرب زعل ) ني مونما ىلع(ىلاعتهللا بجو أف )هريسغب هو فت الو

 لاعفالالجالا(هولحتو رزعت) ينعم( سابعنب | لاقهميظعتوهماركام زلأو)هعمدأت !اىأ (هريقوتو)
 بغارلا هلاقاك ماركالاو ولال_كاوذ لي ةفىلاعت هللا, ص_اذلور دةلا مظع ىف ىهاننا اوهولال- 4انم

 سابءنبا هلاقال قفاوموهو (هميظعت ىفاوغل ابن وهورزعت )4 ا رعلاوري_سقتلا خم مش( دربملا لاقو)

 ط_والاوه ل -.ةود ردامشل ريمك- !|( شفخالالاقو) مه ناك يف لفعل واه-ممعىلاعت هللا ى در

 هب "الاى زي-مأ عملا نمي

 4 فعاد د انا كأي

 ىقهر وك ذ- لاةد#لا

 ض هع هب رلامالاك

 بدالل ةاعارم تودص
 0 0 ل نم تتلو هو تالت ةزو عتسشملا ةستفاخالاو ىف غملابى حلا رقت سغتلا ف حا ىلا 5 1 | ان
 ميسظعت عم هيض رعمل !بغارلالاقو (هنو مك ] ةصاسم 0 ”ىأ(لل 0 0 ( . < -. ٠ 5 .٠ - .٠ 2 . .٠ .٠ : - 7 عل امدح 3

 _ موو نول لاا 2 اولا بسن كاكا ا ل11 ش دولا + ىل-ه

 ىتاوغلاسهو رزعن)و هركذ قسد ةوة>ودفملاع 00 هرج 3 1 م نلاا 3
 .هنالب سفدالا ه!لاقي نمناىلعاو ىناعملا ب راةةمىفاءء اء دو هلوسروأ 2 :دىأهورمصملا رهاقلا(هنورنتش ةخالا لاقوهميظعت
 امهريغو بلعثو درب لا نعىورالاعناكىو>:لاريغصلا شةخالاب فورعملا ل_ذغلا نين اميلس نب ا ىلع نسحلاونأوهورغصأ
 ةدعسم نب ديعس نس او نأو عذ د رالاامآؤدادغس :أجفةئاَخ ةانوةرمدع سخ ة:سنامعش ىف ىفوت َةَق ةعب ”وهوهريغو ىرب را هنع ىورو

 ريك أناكودي اودي ضعت ةطف[و ةا رعلاةغأ نمةرصبلا ٌءاك دحأ ىوحنلا سفخالاب فور عملا ىخام لا ىوحنلاءال اولا جثاحملا
 وهاذهو هنم ريل _عأمويلانأو ىنمهيهلءأهناىرب ناكوىلاسعت لا هجر ىل هر ءوالاايشهنأ" هك هن وم تعضوام لوب ناكودنم

 ةرمشع سجن هنس فون د كلذرم_غونآر لا ىلإ ءمرعه_سقت ووحالاق طسوالا ان هةريثك فينا هلو ثدحما ر2يضصورعلاق دازىذلا
 وبأو وةريك الاامأواطسو اذ هراص مدقتملاٌسْدبالابفورعملا ناهي لس نب ىلءرهظ ول ةريخ هل | س شالا هللا ؛ناكو ن نبتت امو



 ةدممع قأوهن ونه نءذ وأهل ةئيد رفنأهب وغل اطاعلأ هلواروغلاب و ناكو مهيأ | وهم رجه ل دأ ن ميج نيةينادبع ناطلا

 رصي ىذلاوهو هلع سهلا نوكودقوهرصبهو-- عمنيعلاريغصلاوه سفخالاو ناك. نب | ماللك ص خاماذهو ام.تةءط ىف نمو
 طوالاوه ىذاقلادار منارهاظااو ىلا ناةىرهوهلا هلاةحاص مون ىف رمد بالو مغ مون ىفئ كلا ىفرصس ورالابمصس الو ىلإ اب

 نء) مهوداكءايو زءوبالنيئايب ( نيثازب هوز زعنإ)اذاشوأ( ئرقوهنونيعت) روح نبدجوهونيتح فب( ىربطلا لاقوإ لعأ هللاو
 ليعفتلا با نم زي زعتلا ىلا انهل_ةنوديد_كنلاو فيهخلابثااكبانز زعفىلاعت لافاكةوقلاوةدشلا ىنعع زعلادرحم ىأ (زعلا

 لء_ةلابىأ(بدالا» سولوةلاب هيدي نمي مدقتلا نع) لو هلا ةغصب ةخ: ىفوىلاعتو هناحم هللا ىأ( ى موز رثك_تاوةغلاملل

 وهو 7 هنا ناوفطا م5 ىلاعت هللاىطرهريغو سابع نبا لوةىلع) مااكلا ف ىوربو (مالكلا,هقس)
 > .ثثد_4 ةمال_ىلإ | سس سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسصسطنس ب طل يستدسغلي“

 0 حافيرزعلا نمريز عتلاوةرصنلا نممعأهناعالا ( هنو: يعت) مدقت كرين بدو هو (ىريطلالامو)

 7 زعتدحلانودامللءةاذإو صئاقنلاوودعلا عفدنمهيفاملرك ذامللقن مث عفدلاو د راودونوكف
: 

 هوززعن) ذاوشلاىف (ئرقو) ماكحالا لع فوقولاو هورخ آىعم هلوهس-ي انه دوععثدو هعدرأ
 رب زعلاو( ثلاثي انززعف) ىلاعت هلوقىفاكةبلغلاو هو ةتلاوهو (زعلا نم عفت ني هجعم(نعئازب

 دب زي نيد_بأ سابعلا
 دي هالو فانيلا

 و ىف مدقملا ىدادغبلا دال ا وع ون 1 5-70 1 31
 ةخس:داوم نيفوكللا نييمدقلانع) ةيناثلاهب الا ىفهللامهامنىأ(اوهنو)ةروهشملا ةءارقللةرسفالاك ذه دردقلا ةعفر

 ذيع نيله ليز تتم || 0د) مما ف (مااكلابهقبسد بدالاءوتبو) مزلكلابمع ب ناي( لول طسدعوديرتيول ا
 ال ىرت_فلاىأ هلل سايعلاوبأو هوةغللاو ةيب رعلا ماما بقل بلعثوةن”الاريسفتىف(بلعث را. ةخاوهريغو سابع نبا لوق
 ) 1 ليسا (هللاد_,عنبلهسلاةو) نيتئامو نيع-_سن وىدحاةنسيؤ ون ىدادغلا فا .دشلاديزب نب ىحيندجأ

 مالكدلاب اود_بالىأ

 اوعمتساةلاواذاو) دنع

 لاقاوتةتس | ضن أوه
 3 0 0 ءافيتاتفا لاقي هد ءرومالان مرآ ءاضة فىأ (كلذوفئب)ولقتب واودبتسي ى أ (اونانةيناو)

 ةدهالا سكعريص_ةن او || تينا تدندىفاولافاك ةلعلا فرح نم ةلدبمىهوأ ةغالا لهأ ن مدري غور ىنأ دنع ةيلصأ ةزمهو
 0 و اينو ريغوأ لاق نم هتاتخااذا لطابلا تاتفا لاقي و فلات اتفا لاقيو مهضءبدنعتوغلا نموهفةثاثر

 وه ى لا هنالك دق ىرصبلا(ن-لالوقعجرب)هناالاريسفتقروك ذملا(اذ_هيلاو هههوةبسالو ءرعابالا مهنيدرمأن ع
 تضع ىنيتجلا ىعلا هل اهدي سادي ماعم الاورسفم ها ىنمي(ىروثلا) نايف (وىدسلاو لايضلاون

 وهل ىذلانآرقلا عامس || ىأ( لذ ةقلامخ مهرذحو )رك ذامدعب دب الا( هلل وهانمو )وترا نيرسقفارثك را
 ا ايت لما نفل هللا نا ) ىتمريغ ءفلاخ منا ىلع ل دف( هلل اوقناولاقف ) لوقلابهقب.. نع مهاهنامدعد هئاضق قدرت 1

 دنع دالااذهةراعر ىلا || نمت م<ءاعبروهف مهلاعقاب (ميلع) سو ةياعلاعتهقاىصهقالوسردنعمهاوتال
 هنلد ىلاعتربا لصمنع نجرلادبعوبأ ( ىملسلا لاقو) اةاطمناك نوب الالوأ ةنيرقب( مدقتلا ىف)انههبهتلاديري أ (ىنعي ىورملا ثيدحما عامس هوقنا )دكا ذمدقن دقو نحت اوبأ(ىدرواملالاف) نالامرب ذحتل اوةظعوملانمسيتشمي ايي

 هه فلا لاف مل--و م.اوعلعيهسهنا)هريقونوهءارتحا ىأ(هةمرحعيضنوهقح كرث)ىأ(لام١اىفهنلااوةناز مد: ئك

 (ماءاضقي) ليجعتلاو ةخفنىفو(لجعتلاو)ةردابملاىأ(مدقْتلا نع)هبازحأو هءاحأ ىأ( اونو ) ) تاعك (

 نمكلذ) مهفرصت ف هنودمهءأربنيدرفنمى أ( شب )هوتمس ىأت وغلا نملاعتن|(اوناغي نأو هيف هئاضةلبق) 'ئثككىأ
 مهايثدر ومأن م مهاباضق ع يجف هنيبعداناونوكينأ ىنءملاو مها: درعا ىفولو ىأ ( هنو ةبسيالو هرمابالا مهني درمأن مءريغوأ ل اتق
 لوققئاونىأ(ىروئلاةىد لاو كاحضلاودهاو) ىرصبلا ىأ( نسما لوق عج رب) دوك ذملا ىندملا ىأ ( اذهىلاو) مهارخأو
 ١ اوقتاولاقف )ل اذه ى-همملا(كلذةفلاخم) مهفوخوىأديدثلاب(مدردحو)هّللامهحصن ىأ (ماظعو مث)ل "املا ىفلاقللااذءالؤه
 ىأ(مدقتلاف ىنعبهوقتاىدرواملا لاو لاو اب( ملع)كااوقاب(عيمسمنلانا]هتبقاعم نماوسرع> او هتغلاخعأو رذحاىأ (هللا
 ىقىأ (هت>لامهاىف هللااوقتا) نجرلا دبعوبأو هو( ىمل لا لاهو )هيلا ليم هنم فرعي نأ ىل.ق هيدي نم لعشلاو لوقلا نم ىَمب

 ظ ملول عيمسوهللا نا ةحيصت ةخ_نىفو(منازرحاو زلا ىف ىأ(,هتمرس عيب ض:و) ”اوالإا



 ّىأ(لوقلابهل)ر هلا نع مهاهنو هىأ( رهو همارلا-؟ ركدوهمألاميظعت( هنود قوفشو دلا عفر نع مهأهن مث مكلل ءقب ماع مي

 ىداني اك) ىورىأ(ليقو) ++ ىف ضءبلىأ ( هنوص) مهضعدىأ (عفرب و متابط اخ ىف( ٌصعبل مهضعبر هك ك) مهتاروا دع ىف
 وبألاقو) ملعأ هللاو مدقت ا لعاضعت عصي ءاعدك ىدلن لو كرلاءاعداواعتتالل اعنا هلوةىفنيلو ةلار>أ وهاك (همسابمهضعب ككل

 (اوظاغتو مالكلاباو 2 العا الىأ دع

 تك مهر الو)

 ةادا 1

 ىأ (اضعب كضس

 هاونأهيءامسىّدلا همساب

 ىأ (هومظعن كك

 ىأ (هورقوو)انطاب
 امفرشابهودانو)ارهاطظ

 نأ) همجعبامىأ( بحي

 فصونمىأ(ه.ىداني

 : نابةو_.تعنوأةلاسر

 هللا لوهران 46

 امهلاثمأوىأ (هللا ىناب ىأ

 هلإ اتنيحابو ف نم

 ىقاذ- هو هللا ل-اخاي

 ىقهتافودعب اذكو هتامح

 ا هو هنامطاخم مح

 ( هلوقك) لوقمىأ

 هناحم_سهللا] وةك ىأ

 ىرخالاهب . الا )ىلاعتو

 لودبلا ءاعداومل_هدتال

 |أطمد ظءدءاعدك 5

 ىأ(نيلي امان لع

 نم رو شما نس ريسق" لا

 ذه انمدقدقوهن"الاق
 د_هام نع ليواثلا

 بالا لوأىف ةداتقو

 اموهرخ الالي واثلاو
 سايع نب! ن-عىور
 امهمع ىلاعت هللا ىدر

 لوسزلا ءاعداورذ_>ا

 علا

 هوبا اخحتال) ىك هريغ ىأ(هريغ لاقو) هريقءاعدك سبل سج ومءءاعدنافدومطخسأأ ذا ميلع

 لوةلابىأ(باطلاب هل)اوظاغتالو ىأ ماللارسكو ءاتل امض 70

 راودو تقع عار لون ماجدأ لرتلو# أب سوهي :اعىلاعتهّنلا كصدّلا لوسر هب #ف( يك اعقب يلع

 داعأوةريخالا- د "الا (هن هنود فوقتودلا ع رن عم_هاهنىملاعت هن :ام) لع 0 مرح

 ةظاغو بدالاءوسرهجلا ةدشي توصلا عفرو ى مملاب ل ةنمرخ ارعأ هنا ىلعا منتو هيام وتهاءاد: |

 رهجاكلوقلاب) تودلا عف رىلعري_بقت ف طع ملم وه- اعىلاعت هللا ىلص ( هلر هملاو) م اوعلااهدانعي

 ءادنااىف هكياط#لان ]ب ا وهد_:عتاودالا عافترا 0 ماادار !ا( هنود ع وصعب مهضعب

 مه-ضعي ى داني ءاكهبودان نأ ع 0 :ءادذلا توصلا عفريدار اان(اضءيمهضمد ىداني «6لءقو)

 2 ,لوسرلاع ءاعداول تالا هلوقك وهفامل اع همْزم رم جاسم ءرب_هق(مهماب)اضعب

 زنىكلاملاىفاو ريسقلا بلاط ىنأ نبا ىموهو(ىمد_عوبألاق)امهنايب و( اًضعب ءضعبءاعدك
 م طا فن :اد هادوعدلات ادما مضاوةمنآ رقلا مولع ا.يسال مولعلا ىفار حمم مناك ةءطرق

 هوقباس ال ىأ)ةث 6-2 , رأو نيت التو عم 2 ةلاماكحأ [بدك و هنأد- ملل ىلا هريس

 ةظاغلا لصأو و ةظاغب هو بط اخت ىأ (ب اط# اهلا وطظاةبو)هرخآ ىلا | اومدقتالهاوق ىعموه (مالك- |

 تطاخملا مالكا اذ هديدار او ريغلل باطما هيج وت باطلاو ىفاءملا ىف عاش مثما جالا فةقرلا د

 يل ظلم ردصملا ىلع يوصت :موهق ضع ءادنكى أ (اضعب مضعب ءادث همسا.هودانت * الوهن

 اذهوفرشأ نم 5 ,(هللالوسرانهللا ”ابهب ىداني بام فرش هودانو ءهورقوو .وهظءنك- !و)

 ا ههلاوام ىأ (اذهو)ا ذه مهند اه ونا داناز ءالاءاقح نما ريثك ناللوةلانهلاو رهدال وأ ىنعم

 يذلا ن عىل نأههج اانجكسعن الا فيلو رلا اعداول «دتالى :رخالا هيلا ىفداوقك )

 هممظعتب رمأ هن ك5 ء_ة:اها ىذت#: ىتلارومالاهذ_هنعىلاء”هّللاى- من دقو هنمضتب وأ ءدضب رمأ

 ءادئلا 1 ومر يواوهرورطاغتلا قار 5 ذنيذالا نم ريسقتلاىأ(نيب وأ !ادحأ ىلع)هريقوتو

 000 0 اال 4اراولوة7نانك- ”اوصأنيعفار همسارهودانت ”الئأةممستلاو

 دارملان وكي نأ ىناءااو وكر هللا ىاترمخ ان هللا ى :ايهللالوسراباوأو 2“ ب ايدو مطاخ لد هلامقا بلط

 ري ناك اوك اعدك اهمدعوةءاجالا لهّدح كئاع دك ءاعدزااوئظرالىأ دحأ ىلع ءاعدلا ءاعدلاب
 هيلاراشأ يك انهدا مري_غاذ_هوداعيملا فاكالن ماجد ءووهثاعدةءاحا هل نم هللاناف و

 ا لوقلاب هلاوروكتالىأ هن الا ىنعم ه«ىمريغ ىأ (هريغلاق) ء 1 هلاقىذلاوهوىلاعتهّللا هر ف دصملا

 لوالا ىلعو فو اوهو قاففشالا نمنيةق- مالا سن قو نيمهْفُم_هالاهويطاختال) هرخآ ىلا

 اولعقم هنام هلاعأ طبخت نا١ نم( لج وزعهللام وفوخ مث) بدألابهنم نيماعتمدل نياثاسالاء | عم

 اع يقدر دوعن ذةجهلمف نيعأ (متممهرت 0 و)هدنعاويداي مو هل وقلاب هلاو روجىأ (كلذ

 ىدؤتام اولعشت ”الزالىأ ف اضملا فذ_كوأ ضفاذلا عرب بص: لحم طي نافنورعشتالّمنأ و

 | ريمكلاب لاعالا طاس>اللياده-مةسدلق ر 351 هوهبفاقخم الاب مكاعأ طاب> |ىلا

 دحالزودال هنا ل_سوه_لعىلاعت هللا ىل_ص4- صئاصخ نه عاتمالا فلا حجراو لاو لزم عملا هلاق

 نا

 0 1 ام م ا موب لعفوألوةنءىأ(نيءوغتسمالا

 كلاهملان«هيىناعتبامم



ف لقوم 7 اةوىف)ت ارد لا ار ونمكنو ودام ع ْنْدلا ناىلاعت هود ى هوتان الا ءذهدغب يتلا "الا ىأ( هب . الاتلزثل ق)
 مهريغى

 مومّذفانيلاجرأ) نت م(دهئايدهصاب) ب اونالا ىلع ففوقولادن ةعممب اميقرارعءال ةداعىلءىأ( هوذا: + هيلع هللا ىلص ىتلااونأ

 لاق ث حى «دإادعب او[. الا ؟ ما قكوأن ادآىأ(ن ول ةءءالمهر 2 1 نانمهمصوو) مويلع_ملاغلا ىأ( لهحتارىلاعت ملل

 مساقلاابأاب لاقفهتسضكيد أها دانول هنا مث ههما ءلةوأ ىهملا لبقو وأ همالسا لب ةهئمرددورخألا
 فافخ> ؟ب ادع .ةءاذهزا نالو هان .<صوصد#اذهنأو هفام أت و ىمتت ”:االمأ مر له

 ؛دفو ىفةن الا تازن ل, ة)ةلداحناو بر_هلا لاح ىنايك مر لاحهتضةاولف
 دودول ة: :بوهو ع لهدم اللد ل <وامرمالا امظعل ا ىلع ءمداقلاو هوذك ءاو عج دشولا ومهدد اناوهس

 اهباومدةىراساومبي_كاوماوذخاو مويا ءاومجهخهن رس مف لسرا مل_وهيل ءىلاعت هللا لص ناكو

 م 94 - .اعىلا «” هللا ىل صءهيرأباو اذ مه 2 عم ا2لاتنب ل «رراد اوسخ هني دملا

 برءل انه *«رسك ب :ءريةى أ( مهرق ق)ةياال اتازث( ليقو هز ريسلا ىف لصق امد لا جرخأد#اراوداثو

 000 هلا جرخأد_هئابإءرادفاخن «(هودانف ل_وهيل - ىلاعت هللا ىل-ك ىنلا اونآ)
 كنوداني يذلا ن اىلاعت هلوةب (نوملةءبالمهرثك [نايمهغصوو) بدالا ءلرتوةومنلا ماقع(لهحلاب ظ

 قوثك اوصأاوءف رتال هاوق ىأ ( ىلو الاهم" الا تازنىل قو)نولق_عيالمهرشك تا رحم !ءارونم
 ركب ىفنأنب) لو#لاه_ءجارعوةلداحللا ى هو يل اههمءار وءاحو ةمووض هرم (ةرواح )ىلا تود

 هروض>و هبا ىف ىأ(مل_سوهيلعىلاعت هللا ىل_ص ىلا ىدي نيب ام معمل اعت هللا ىضررسعو
 هللا ىذدربب ْرلا نع ىراخبااىفإك امهو(امتاوصاتعقتر |ىتءامهنسإل مق .ةوىأ (ىرح ف ال_ةخاوإ)
 مييلعر أل سوميلع لاتقل لصهقل لوس م مكى ب 7 آقلاوهنعىلا هن هللا ىذرركبأب انأ ناوذو هنع

 ىقال_ الا تدرأ مركب بألا ةف سداح نب عرقالا لو هنعىاغت هسا ىتر ره لاو نيعاقمقلا
 عمن اهدعي رج ناك افيالاك ازئفامهتاوصأت قير !ىتحاب راو كفالختدرأامرعل اقل

 ناءربزلا ماى هنال مقر ضامي وزان 2م ملل : ىت>ل_ سو هيلع ىلاعت هللا لص هلالوسر

 نب) سدق نب( ت ,اث ىف سابعا نعىو راك (هن هن الا تلزث للي .ةو)لوالاى طؤيلاءاضتراىذلاو
 بيطخلاضيأن اكو راصنالا طخ ناكو ىرادنالا حر زسلا,رسدقلاءرعا نب كلامنا( سامسنت

 ةداعن هناك املب نيديعل او ةعجلا بيطخ بط ادا ارملا س دا (ل-بوهيلعىلاعتهتلاىفصونلا
 هرخاقملاك هلاوعم_:+اىذلا رمالل ةمدق ماغي انامزلك 7 ذب ومهمدحا او موقنو مهملاوءمتجااذاب رعلا

 نانظكت دار «ءشودو ولاد عءابطخ ل_وهياعملاعت : هللا ىلص هل ناك-5 فور " امدعمهضعب ليضفتو

 دج ملااولخدو مركو فرشو وهيل عىلاعتهللا ىلص مهدقو م ةاسأ ( م ىنورحاغم ىف )هنعشا ىو

 هللا ىل_ص هللال وسر ىذافم_4تاو صأ او هر ود اباخيلاج رخأن ا سوهيل ءهنلا لص هللا ل وسراودانو

 م-ميطخ ماقممهنذافان رعاشوانديط# نذاف كرخافنل كلان +اولا ةفمبيلا ب رف مهحايصول ءوهياع

 الاومأانل بهوواكول_هانلعج ىذلا هلهأو هو نملاو هلضملا ام اعدل ىذلاهتيد#|لاقف دراطءوهو

 نيل !|ىفانلثمنذةد_ءوادد-ءهرثك أو فرش ملا لهأز ءأ انلعجو فو ردملا ابق لعشتاا

 راثكالا نمءا.عانكلو مالاكل |انرثك الان ثولوانددع ل مده ا فانرخاف ن:مهلضن ىلو أو سانلا سوئرب
 ىنلالاقف سلج مئانرمأن ملضفأرمأوأاناوق ىل' اونا نالاذ_هلوةأكلذب فرعناناو اناطعأ ا ميف

 ةروه- تدل + مو  (م-غى

 ىلاعت هإوق ة 4 ٠ "الايدا رمل
 هنافلو.سرلاءاعداول دال 3 لوسرانأد# ابإ-بوهي !ءىلاعت هاى د هلل لامأ 0 مكن ءدحلا ىف درإ درو اموهمساب هدا نا

 هللا مهمذو هلوقهنع ىلا

 انا رمال

 تار ليقو) هلوقءانرتخا
 لبةامىأ(ىلوالا ةمكالا
 هلوةوهوة."الاوز_-ه

 مكاوصااو عفرتال ىلاعت
 ةلمهم ا ع(ةرواحمىف)

 (تن اك) هب وادعوةملاكمىأ

 ركيىلأنيب) تعقو ىأ

 ىلص ىبنلا ىدينيب رو
 ىأ( مسوهيلعىلاعت هللا

 (فال-ة*او) ا

 ىرح) ىفالتخالىوربو
 تعفترا ىت> امتي

 هماماىأ (ام-ةاوصا
 امهريغو كلذ نعاممنذ

 مومعب ريع نال كل ذك

 بدلا صوصخال ظوللا

 نم بكر مدقهنا ىدر
 هللا ىلص ى :لا ىلع م مي ى؛

 وبأل اقف لسوهيلكلاعت

 هنع ىلاعت هبا ص رركد

 نيديعس نب عاةءقلارعأ

 هللا ىذر رعلاقوةرارز
 نع رقالا مأ هنعىلاعت

 تدرأام ركبوبأ لاق سداح

 تدرأام رعلاوىالخالا

 ىد انراه-ف كفالخ

 امهتاوصا تعفن
 بواع) ف قولا ديد ةب(سامسش ب سيتزيبتبا قام كلامنا نر سابع با نكىودإ؟(تازن لوك
 انج م ةىنب نم سان نفد جارانيلا جرخأ ب ابلا ىلعاودانف متوذب تءاجلاةرباج نعف( م. ىببةرخاقم ىف لو« ل عملا ىل_صنلا
 اوتاهنكلوترعأر خغلابالوت ثعب رعشل ايام لاو لسوه: اع ىلاعت هللا ىلصهتلالو سرج رن كرخاغنو كرعاشنلانديطخو انرعاش

 الوقن بح أ ناكو هناحاف مامقرتهمحافمق سدق نب تبرثل - و«يلعملاعت هللا ىلص لاةةهموق لضفو لعذر 7 ؟ذفمممراش ماقف



 هللأ ىلص ىنلا ىذانأس ر وهملكترتم أ( ترص وف رب ناكف) لن ىأ (مهدهينذا قناكو)

 ىماقأ)ا وعفرتال هنآ ىأ (هن " الأ

 (مهلع طبدنوكينأ
 هيلع 8 رمق دعب ىأ

 الار :دنملا
 هرع >ىل-ع ه-عالطأو

 ىلأ) هريضحمىلاهباطو

 هيلعىلاعت هنا لى ىبناا

 لاةف)ارذتءمىأ (لسو
 ىأ(تيشعغدقل هلا 3

 نا)هن ”الاءذه لو رن دعب

 ىأ (تكام نوكأ

 ىلءأط و: ةو ىلع طوع
 رسهجن ناهللا انامن)
 ىفاةلطم ىأ (لولاب

 ريهجو ماانأو) عرشلا
 حج اي

 ىأ(لبوهس عىل

 مدقهتاع هل ةيلسس

 نآ يرام تان
 لم_هنواذل_مج شعت

8 5 
 ة-:الخدتوادمهش

 مول ةقفلاديعس ىأ
 ةفالخف (ةمامسيلا
 اقةةقدعلا

 اك(ىورو)ةءاركسال
 قي رطنمرازيلا هج رخأ
 نا) باه-ثنيقراط

 ىلاعتهللا ىذرركبانأ
 (هب الاوذهتارئا ل هنع

 ئاوصأ اوعفرتالىأ
 كمال هللاو لاث) .
 ةحسن ىقو (اهدعو

 اذه كعب هديك

 ملسو هيلعىلا_ه: هللا ىلص(هثدحاذا ناكر عناو) هلوقب ىلاعتهللادجر ف دصملا رك ذاك اضيأ امونع رسسكب(رارسسلا ىن اكالا)
 تس 7 7للاللل ج17 7 ل ا  عحجحصصصسملا 7

 ١ كماكاالىءملاوةرراسملاو ىوجذلا بحاصلا با ثمالا أ هل حملا نيسلا

 مالسلاوةالصلاهياعهملك يأ(هندحاذا ناك)ي يراخيلا يفاك (هنعىلاعّتّلا يىضررع ناو / رمعالا

 هدءوتل ارب + 57 مو .اعىلاعت

 ىسحخو) مال لاوةالصل هم ءاعهسل [ساحم نه مرحو هس ٌتدد هب ىأ( هلزتم 84

 ىذلاهللد_لا لاوو ماقف هم اذ مة ىحر لا ساه _ث نب سدق نبت باد 1 لتوفر اءىلاعت هيا ىلص

 ناك مث هلضقن مالا طقئيثنكملو ل  وو هرمأ نم ىذق 42 !-ضرالاوتا ومسلا

 اينس>هل_ضفأو اك. دحهقد_صاوام همر الوسر هقا ريش نم قطا اكولماناعح نا هنردق نم

 نهد ' اقهبنامالاىلا سانلا اعد نيملاعلا نمىب اع هلبأ ةرمخ ناك ةهقاحخ ىلع: ههل ”؟اوهياتك هيلع لزناف

 انك مئالاعفم هري_-خواهو ومهم دحأوأب انا>ا سانا مركا هجر ىوذوه«و5ن*«نو ,رحاهملا هلوسرب

 هللالوسرءار زووهللاراصنأ ن>:ذ ا 12 ل ما لل تيا كا

 ١ هاندهاحرقك نمو همدو هلام عمم هأوسروهللأب نمآنذ نذاو:موني ىىحسانلا لثأقن لسوهم .!ءىلاعت هللا ىلص
 مهرءاش ماقمت كي اعماللاوتانمؤملاونينمؤللهلل رفغتساوان هلو" لودأ اريسانيلع هل“ ةناكو

 وه[ك هيأج اف ن أح مل_سو هيا عىل اعن هللا ىل_ص هللا لوسر رمافهموقرذىفا رعشد ثنافر دين ناورب لا

 هنأ ىو 00 وسلا ءلاس شا لص الور ميعدرق ارب فانتي 3 طوسم

 قىأ (ه هينذا ىف ناكو)؟ د ءاماوناه نك اورخغلابالو تثعب رءكلاباملاق سو هيل عىلاعت هلا ىلص

 مه-صهنّنم-يق هارثأك هنأداذهن اك( وص ع هرب ناك_ةممص)ه_:عىلاعت هللا ىذرت باث ىفذا
 هن رضاك دار-ملاوهلوالاوهيدسةنال هل عفرلا بستو أ هعمسدل ةماكت ع نمتوصلا رجا *طااكاو

 هللالوسر سام تايه ى_عن ( هل ارام ىف ماقأ ) هدنع تاوصالا عف رنعت من ىتاا(هنأ الاءذهت !رئاملف)
 مث) سوه. ءىلاعت هللا لس كهدنعتوصلا عقرب (هلع ط2 نا ىدخو) ل-سوهيلعىلا_ه:هّنلا ىلص

 هللا ى ايلاقف)«ف:ءلأسامد- ا سوهيلعىلاعتهللا ىلص ىلا أ
 ىف ::اف تفل 2 ناوىل- علاطب دنع ترضح نا ىفال ىاله ىةد ىأ(تك اهنوكأنا تيشخدقل

 ل ةأك هق :وخودش نمهة2 ضرملهعمةعا# ات الصروح كرت هنا هلزنمموزلب دارملا سدلورمخ لك

 ىلاعت هلي اناهن) هلوقب 5 وهن *اك ىت-هدنع قة ىذلا هك الهدح ومنيبدةوهيلع لدي امانهسداذا

 || امأ تباثان) لسوهياعىلاعت هللا لص هللا لوسر (لامتف :توصلارمهج ماانأو) كدنع(لوقلاب رهكنا
 وهيقط- هال هناوهل-علوءقىلعلدءاذهوسانلاو ىلاعت هللا دنعادو 2 ىأ اذن سنار

 ىلص هلةزجعمهيفو(ةنملا لة دنو)ةرخ"الاو اين دلار يخل نوكيف(اديهش لد قنو) ةقيقح باوحلا
 ىلأ ةفالخ ىف ةمامي لاةعقو ىفىأ( ةما» لامو لد ) هلوقب .هيلاراعأ ظطيفلانرانخال انوي همأع هنا

 نمك- دم مسا ةمام-يلاوةرو هت ةمايسمةعقو ىهو لوالا عب رى ةرشع ىتذت ةعَش تب دعا رك

 | ءافدياولانيدلاخ عمابتءقوىف جرش ن اكو ةكم نم عب راو ف" اطلا نمني_هل>رع ىء ديلا تن د

 4 لع ىلا_عتدنلا ىلص هللا لوسر عمل" :اقن انك |ذكهامةقم :ذح ىلأىلو ملا دوت باث لاا وتشولاو قتلا

 )ر 1 ,انأنأ)ب اه-ثنيقراط اور( ىور والف ىتحالت اقواس“ و هلةرفح اذ ممدحاو هلكر فذ مل-و

 ىلاعتهّللا لص ىلا توص قوق ْ اوصأ اوعق ةرتال( هنا الا هذه تازنامل) هنعىلاعتهللا ىذر .دصلا

 م٠ةلارودك | اذلوهيمنة_هلا#نمافوخو ىلاعت هللا لو لالا: مأهذعهللا ىذرر ءونأ(لاق) مسوهيلع

 ْ ايفحامالكالاىأ(رار- ا ىن'اكالا) الاء ذهلو زندعب ىأ (اهدعب ك ملك الهنا لوسراب تلاو) لاق
 ارا ارسوةراسمهراسر دصمنيسلارسكي رارسلاوهدمعن مهعمسال ىد ةيضك ما اك- !|ىهودراسلاك

 ١ اهنا وخاوناكمذ ردك كارل - نءهنز وج: فورغمس_فلاىخالاو ردلا نمل _ءاقمى هو

 ىلاعت هللا ىدررعو سامع نبأ ن نعىورماذهوىفاثلاةدارا زو<ولوالادار لاو تبحاصلاى :«عنوكو

 9 دح]



 لعد رسك و هأو لإ مذن (لتوهيلءىلاعت هللا ىلص هللا لو تر عهتسي ناكام) هاو ةب هب اك هتوصض فخ ىف ىأ( ارسلان" اك هثدح)

 هئافعا لاكن!« وراس امعرج نم ه1 وهيا ع هللاىلص ىنلا ىأ( همهف ىدالافو زئدعب ىأهن" الاءذهذ عب ةْخ:ىفو 9 الإ

 (هللالورد:ء)اهنوضنىأ(مهتاوصأ نوعي نئذلانا) مهمءىلاعت هللا ىذر امها ؛هأورعوركب ىأىأ (ممنسا للا

 اكول (ىو#" المهولق هللا ند“ 0-5 !نيذلاكئلوأ)برلا ةغلاخم ن م:رذاحموأ بداللةاعارع

 هلعافو مملارمسك و ءأم ملأ مضد (عمس ناكام) ا ع ةمهمالكن مةرابعلا:ذهو(رارلا ىخ ام هندحإ

 (همهفتس ىت>ةبأ الامقه) لو زن دعب لوهيلعىلاعت هللا ف_صهللالوسر) رمجوأ ركب ىنأر يمض

 هللا لزناف) رارعسل |ىجخ" اك هلوةلرم_ةثوهوهمالك هئاقخأةد- ل ىل_.وهيلعىلاعت هللا لص هللا لوسو

 نيذلانا) فا د»تبانك امه اهاض نموامممعىلاعت هللاىذر رعوركب أح ىفىأ(مهيفيلاعت

 ةرفغمم هىوقتللم- مول ة هللا ن ,:مان يذلا اوأهللالوسردء) اهنوةذمىأ (مهتا وصأ نوذغب

 ايا :ارهظم !ة:حما ل ءاعم مهل اعهنادارملاوةبر>لان احّمالاو (مظعرعأو

 ن*( ميكى ريسغف)ءرخ آىلا(كنوداني نيذلانا) ةيآ(ت 1 كوي جدع مهقاةح اأو

 نناوقةصنع ) ىلا دلاو ىد تلاءاور(ىورو) مهبدأمدعومما" "مهله ء(همسايهودان) بار ءالإ

 روه ملا لالا ىفوكلا ىدارملادهاز نب ضدرلا نب ندم هملاةدد ثمل نيسلاو نمعلا حدب (لاسع
 رف سف سوءا عىلاعت هللا ىلصهنلا لوسر)امايب ةخ :قوامشمك ةفاكف لاي( اند زةنلا«ةءىود

 لا دبدُ حايص ىأة حو“ مو أووءالا نوكسو محا حقب (ىروهج تود ىلار ءاوادانذا

 نام اكمفراظنمب ودعم فر ىأهريهجوتوصلاىر وهجوهوهنوص عثراذار عحوروهح

 هلوقك اهكرتعصفالاوة. ؛احفلا اذاو اذاءنرقتدقوة لمح

 ىعارذانز د ا همةرن ن مئاملسف

 درعبلا اهبىدانيانأواثالثةخ_فىقونيترم(د#ابأدجمانأ) فلو امت 3 اذالل_# هدم عقتو
 نءتممدقدلا ةن)معفرالعأ(لوصن مضغ )ايد و هلاميلعت ةباحصلا هللا ىأ( هلاماقف]

 عضاوملاضءدىهركيتوصلا عفرن العا وهنلعال هلءاففذح هنعىلاعت هللا كلان ىأ (توصلا عفر
 ظءولا سلادكو ناذالاك عضاوملا صمد ف بحس دقو عادريغنمكلذ فاك: اذاءامظعلا سلجك

 ىت>هتوصالعو سضغةءاسلارك 0 مل_سو هيل عىلاعت هللا ىلص هنا ىود ا ذلو ةبطملاو
 ليةأكريهلاتوصلابر خفت برعلا تناكو قولا عمس

 ::ااريهجءاورلاريهج © ساطعلارمهج مال اكل اريهج

 سانااب انواهترهجا ن ,عىمكنوصن ه”ضضغا هنبالن امقل لوقو ةيلهاملا ىفهوداتعاامعهللا ىهنف

 اولوقت الاول م نيذلا أ اي ملاعت هلل هللا لاهو ]لاذ رخ : 1|مأل_سو هيلعىلاعت هللا ىلصءريقوت نمرك ذ مث

 ىت> كباط ىف نأ: نوديربم_مطامناذا مل وهياع هللا ىل_ص هللا لوسرل هنولو ةي نون هوثملا ناك (انعار
 تناك اهنال هولاووة:صرفلادوهلازهتن :انانلاحتر ظذاوكإ ةمامهفانءاناؤانماةهعا ارذك مالك مهقن

 ىفا ولو ةياوناك (راصنالا فةغاىهنب رسفملا ضءب لاق) فا شكلا ن ءقابإك ابن وراسي ةملك
 دا. .ةعالواهماومال (ل سو هيلع ىلا عت هللا ىبص ىننللا م يظعت الو ةنعاومن)مهغتلا اودارأاذأمهترواحم

 هانعمنال ميظمدلا نم غلب ,ًاوهومل_سوهيأ ءىل اعت هللا ىلص هلأه- خفت ىأ( هلاليستو) نارقالا باطخ

 7 ىحءاباعاهئرمواملاهيرجىأ

 ىلءءان و-ةأاوراص
 نس اه لامتسلا
 ليقو ءال_ث,الاعا ونأ

 تاع ,افابتعا

 راسنلاب بهذلا ني
 لءةو) هصلاخ حج رخيف

 كنودانب نذلاناتازنأا

 َّق كارد دارو

 راك ىأ( مسك ىبدثوريغ

 ءانمدقام.ة م رصوهو

 نعىورو«هساب:ودان)
 (لاسءنيناوق_-ص

 ديد كوني هع

 رويس وات اثلا

 ىذمرتلاهنعجب رخأدقو

 (انب لاقهنا) ىناسنلاو
 نك 2 طوعمفلاب

 نيبىأهيلافاطملا

 امشي ىوريوناكتاتوأ
 اعت هللاىل_ىصوىنلا)

 هادانذارفس قلو هيلع

 ىلاةمدس (ىلار-عا

 ن--هيدابلابار- عا

 ةيدان , ميماع لوح اراث 1

 (ىر وهح هلتو_صب)

 ىأواولاو محلا حافي

 ةدئازواولاولاعدب دش

 ر-هج ىرهولا لاق
 م ص عقرلو-لاب

 ذب (ضضغأ هلاناةث)تامثالث ده ارأ ةحي ص ةخسن ىفو(د#انأد #ئانأ)تودلاري_هجوتوصلا ىروهج لجروهور وهجو

 هللا لاق سو هيا علاعت هسا ىلص :اادنءىأ(توصلا عفر نعتسهندق) 'لريغنم ىف ىأ( كنافك تو ص نم) ضفخاىأهنيغ
 ةءا ىهنيرمسفملا ص ءدلاق) هددسف ف اتخاو ىلهوبطاخ -اليأ(انعار اولوقت :الاونمآ نيذلاا هيأ اي)انلأ حب :اعتو هلام ظعت ىأ (ىلاعت

 هللا ىل_كيننلل) اميلتوت ةملكلا مذ هيأ(ا هوقنعاو )اني :لادراولاّك ملاك مهغن :ىتءانملعناتوانبقا رىعم(راصتالاف تناك

 اميخفتىأ(هلالوجبت)و(لسو هيلعيلاعت



 ناوج لع موزخع(كغرت)ةاعرلا نهرمأنيخلا حتمب (انعرأ) دل ءاغملا بابن مدارملاررمالاوهوان ءارملك مو وة اهانغمأل)
 0 ٌ اهاضتقمد! افرق ن ءوّمف) مالا

 (ا4وةنءاوهنف) كان ذة انام اىأةاع ارملانم(كعرنانعرأاهانعمنال) ٌدِب_-ىأ لك هللاو |

 ىلع) ظفاح واظ-الءىأ

 لبليقو)المأ مهاعر

 نيحخىأ(دوهملاتناك

 نمةماكلاهذه اوعمس

 ةصرفلااوزهتناةالا

 ةيانكم اىهعضيرعتلا

 ىهو(ةنوءرلابسوهياع

 هذهبحولت ىنءملاو قاما
 ىلإ لك ب ةطاكلا
 ري_غاهادارءاه امم

 اهانمم نماهانضنةم

 ن_ءنومللاىهتف)
 نا اورمأو ىأ (افوق

 ايدي انر تن اواولوشم
 ىأ(ةعيرذ_الاعطق

 مهدصاةمىلا ةليسولا
 (هيشتللاع:مو)ةعينشلا

 م) ينمو هبشن ىأ
 هوغتلاف ىأ(امنوقىق
 (ةظظفللا ةكراش ل )اهب

 م د
 للدقو) ىعءملا فا ,ةقلاختو
 رك ذامريغىأ (اذهربغ
 ىءموف نب ريسفتلا نم

 ةلوطملاب كلا لةن'الا

 *(لدقلو
 ىف ةباصتلا ةداعىف)
 هالصلا هياعهميظعت

 (هلالجاوهريتونومالسلاو
 ةالصلاهيلعربخان ىلوالا

 ماقملااذهىلامال.لاو
 6 راسب ١ ره ونيتحتشب (قدوصلا ىل وأ أ ادب إ امادح)

 لوهملاةغيدد( عرب ناهق-لب مه هت اعرنالا هنوعربال مناك

 هشاعرنالا) هماقمنوءارب و(هنوعربالم-منا) بالا اهريسفم ىلع (اهاضةةمذا) ةءاك-ا اهذهىأ

 نافانرظناىالخال مأ مهاعا ر(لاحلك ىلعمع ر نا)هيىئاللا(هقحلب )كعرئانع رأى ءملانال مه
 ليقو)انعار نودانرافا هللا نابىلاعت هلنارعأ اذا 5 بدأ لك ئهوانا نيبوانمهفوانيلارظذا اهانعم
 اًضي رعت اولعجو ةقاملاو فلا ىهو(ةنوعرلاب ا سوهيلعملاعت هللا ىلص هلاه ب ضر عت دوبيلا تناك

 نيوذكلاب انعارتذاش ةءارتىلعىأت ائااهنا ناهربا لوقو ارهاظالامّت-١ ةداعرلا لمت كئابنال
 ادد سسنانك اولاودوهيلا نا ىوراذلواضي رعتالا<رصت ناككلذك ناك ول هنالئدب سد بصخلاو

 لاقتهنعهّنلا ىذرذاعمنيدعسمهلنطغقنوكحضي وانءار دما. نولوةءاوناك_فانلع كلذرادفا 5

 م-هاهن ىألوعفلل ىنبم(نوملسملا ى-ممف) اهوقي هتعمس نم ىذعنب رمغالهللاو هللا ةنعل كياعدوبيلل |

سولا ةغللا ىف ةعدرذلا( ةعيرذللاعطةافوقنع) لجو زءدهللا
 ناةنودملا حارمش ضءبلاوو سدسااو هل ي

 هعمرودودي_دلااهي سنا ةيشحولار حلاو أبظا |اهيفداص: الف ىفالمه كرثي لجةغلاهانعملصأ

 ةلوهسب هنمنوذخ يف هعمديصلا فقو ف قواذاف سانلابهفلال مخمل ابر مولد يدالاو بهذاذاف
اإك هعم ىذلاد.صلا الف مدسهناف كالهالاب,سناكام لك هن جس

 اننا نب كال دس:ل_هن

 ىلاعت هللا مهجر حارشلا نالءاوهب نيد ءهمنيعوءارو ةمح «ملا ذب ها يعف ىهوةعي رذتاعج كلذ
 ىهوكلام مامالا به ذمىف:روهثمةدعاقىلاةراثا ىهواذهةرابعلاهذمدارملانامملانه اوضرعت

 ةلمسملا هذه نارعشك نطدقو عورُشمرعأ ىفداسفىلا ىدوثبام لك عقد بي ىأ ه-عرذلادسروجو

 سدا لاق ثيخ ىفارقلاةمالعل ا هلاك كلذك سلو اقتاطمهد_:ءسجاوهناوكلامسهذعةدصوصخ#
 بسك هدسبوج و ىلءسانلا عجأامامذما.ةأةثالث عئارذلانافاةلطماهدس مك داسف ةعرذ لك

 اماهتمو مهماعطىف مسءاقلاو ننمل ملا ىيرطقراب'الا رقحو تدساذاهللابس نمد ع مان_صالا
 هيقفاةءاام اهتمورج ا ممْدَختالْثا موركل اس رغنم ع:ملاكهمد-ءىلءاوعجأ

 لال الا عوسك

 مفذك امهم ججرالا مدقيفاض, ةحاصاةءب رذداسقلا ةعبرذ نوكنتدقوىلوألا فالخ نوكياماهنمو
 لصالا ف ةعب رذلا سنا نم رحأتلا مهئاملع نم مهضعد هل عنك لصا# اوريسالاءادشةالر افك -اللاسملا

 دقو ٌنونظ ءاهعمدا فلاوهناذدح فاداف سل اب_لوعقملاذا سجاولا نمال طايّتحالاو عرولا باب نم
 ||| ىنارقلا هيام لء[5كلذك سدلو مهصا او نماهنا ريثكن ظ ىت>ةيكلا!! ل ملا هذهةمسنر هتشا
 ةكراشمل) ةملكللاهذ ماك.هلا ىف ىأ(اهوقىف )دو يلا,نونمؤملا هبشني ناىأ(مهبهيدشةللاعنمو)
 ماكتلا نعى.وملا طيسولا ق ىدحاولا لاقودو ميل | هدصقام ريغْنيململادصقن اكن اوهداحتاو ( ظفالا

 هل-هنو نأالاة-ظفالاهذ_مبةبط اخغازاوجىلءةمالا عاجالت قولا كاذب صوص ةملكلا هذ-مب
 روك ذملا(اذهريغإل هن" الاهذهريسفت ىف( لو قو) كرا بابحّسا ىف مالاكلا مس وهريسغت ىف ىناهمصالا
 همالك نماوثم-ملع اذا لسو هيلع هللا ىلص هلنولوةي نول ملا ناك ف اشكسلا ىنف' هري_سفتىف
 انعار ىهواهبنوراستي ةيناربعوأ ة: ايرسةماكدوبملل ناكوهظفحنو كمالاك مهفن ىت>ناث ىأ انعار

 ه_لعهللا لص هيس نو ديرب اهولاوو ةصرغلا اوزهتناانيلارظنا ىنععانعارنيما لا لوةأوعمس املق

 انلهما ىأةرظنلا نمانرظنا اولوةينااورعأو ماييالا نما يقاملا-فوقنعنومل ملا ىسمفاهسو
 اميفمهراخأ ل قنىفىأ هن( هلالجاوهريقوتو مالسل اوةالصلا هيلع همياظء'ىفةراععلا ةداعف لصف
 ثيدح نءا:هىلاعت هللا هجر ف :دملاهاؤرامهنفلالجالاة داغو بدالابهعملماعملا نم هنوداّتعب ا وناك

 همس
 و



 حباذملان مرح دعا د ءىأ نرخ فايد طع عا ه«.بل هل ءقىلا ة- ب نيم قب ء(ىدسالا) |ءهمنوكسوةدحوم حتمي( رم وبأو)

 ا ةرع نيد ”د>ىأ(انث) ةينعال|ةعم ءصدالاف هه>-:قامىفالادب وب و وع-< < اةغمص (اولاق) هإ اوقل )والادب و 53 وةدمال لاَنموأ

 , هاربا | ”)ىدول ا ىأ(ىسعئيد اننا لو هالاو 2 بتاوضصلاو ريع ل لاهم مصد ملا ص.ء» قو( ن 1ك ند أ

 اوين |نملوعفم مس |( ىلا نيد#مانت) بح .هتاابحاص (م فاقلا فذ وءارلا عاقب 2 ءاورلا) نوك نت

 ان: ناس

 (داذم نب لاح ضلااذ”) م,تثالث ىأ عقلا ( اولاذ هز ةاحلاء_بوكلاو هاذه( روصأ تن ءاىدساو 27 ” ىرعصن ةمجعم نعش مم

 سبشل ا تت نب ةمد>ءم١اخ نوكد لاا

 ربخوأدثبم( نرخ آ[ىنامءاعىامس)هتليقلة بن (ىدسالارحوأو) برغملاب رقفدصلةمسن
 هنالنورخ الاو امهالع 901 1 د اذعهتءاور قد رطلو هذا ثم نمامهنا ىلا ةراشأ
 دجأ ا: «لدح]) ئاف( رع نب ءدجأ ان دح]م جهقو* ةامود> اولا نالوأ [اهم ظون عت ماريمضبربضَو مُهَعْورل

 لاقلوالاجيصتلاونيسحلا خلا طع قو 26 هرلا ف ورعملا ىزارلار ادب نيس ابعلا ونأ (نسحما نب

 انعنبب )لاقت مح رب اا .ةسني هاربا“: :دح) لا: مدةنارك ىدوم ءاوه (ى-دع نيد مان دح]

 نءموأو ) «-:جرث ليصفت مدت( ىثم نيد ايقدع) لاوهةجرت تمدقت دقو ع يهعلا بحاص( لسع
 جسوكلاب فور عمل هقثلا ظفاحلا(روص:منبق>_كاو)ة-ةثلاىرسدبلا دز نيدب زوهو ( ىثاقرلا
 ىفابدشلا مداع 0 لاحضلاانثد_-اولو) نيتئامو نبهنو ىدحاهنسىفونوةلا هل جرخأ
 :ةدح] لاق نازي ا ىف «ةجرتو ني ةاعور مع تالث ةنسةح# | ىذ ىف ىفونةَقتلا ىرصبلا

 نمأم -ٌثحن اكو رصمُتد- # ىدزالا (سدبح ىف نيديزبأ: ا لافانأس: 4 فن قواضنأ مد

 نيشلامضد(سامش نبا 3 عز ةملا هج رخ او: امو نيريشءعو ناس ةن سقونءامقنالاع ك4 !ءاماعلا

 :كاسءاهوةحوة قم مع (ىرهلا) ا اا اهحةفوةمدعملا

 00 كلا دمع ندب زب هفال_خ ىف ونة ُظء ءاحوهوتبنءاروةلههمءارو

 اميدحركدف) راك فذ#دقوءام .؛ مدر (صاعلا يور معانرمضح لاق في رت ممل لديءاغلابىرهقلا

 لجأ)دحأ(الو ومل-وهياعىلاعت هبا ىلد هنا لوسر نهىلات>اد> أ ناكامو لاقو رعنعهيفالي وط

 (هنم ىو ع *المأ أنأ) ردةأ ىأ(ىوطأتنكاسو) دحاو ىدلاو هدا رئازودك و نيعةينت ( هنمىندعف

 اهببي-نيع'المنكاو هاوقوروهتمزاوهوهلي وطتو راظنلا قبة نيعلا"الموهيلارثظنلا ليطأىأ
 هتيلح(هغصأنأ تةثواو) 3 ةباهمو هلالجالىأ( فطا نووعم وت وهيحعتأام ىعع رخ !ىنعت

 لك ىلع د | ولا ىيقح:لانهول( «-:هىب ع ”المأ نكأ أ/ىفالإهبىملع ةطاحا مدعل تر دقو( تطأ اه)

 ع .كفتئش اربد ةىلءهقد أن أردقأالىأ هصعب ل هللا فلول بي هص دم علا هاوقك ل |

 مله ثيدحو هفالخدارملاوهفصو يطب هنا ىذةةيف_اوىلاو طرمشلا عانتمالولز الا ةيالفاشأ ملاذا
 هامان هينا ل- .عهنبالا ةفرافسانلامهمنو لوسوالا انك تالا ةمان _-ىفارعانرضحنا-ءالاىؤف

 النأ ةداهثدعبام لضفأن الاقو ههجوبلقافاذك وا ذكي لو«: اع ىلاتكت' هللا ىل < هللا لوسر ءلرشدامأ

 لوسرأ هضغب وف -.اهاحىف ءااحرك د ةهرخآ ىلا ثالث قاع اما ىلع ح ك ىناهشالو-راد#نأو ههنزاالا هلا

 هثوخو هنالولا فهرعأ هي !١ل 1امركذ مث كلذدعب هلهب>:دشوهمالساركذ مث ل_وهياعىلاعت هللا لص هنلأ

 هللا ىلصهللالوسر نأ )هنعىلاعتهللا ى ذر(سنأن ,ءىذمرتلاىورو) هنعىلاعت هللا ىذراهمأت [نم

 هأد- ءوممعىلاعت هللا ىذ ر(راصنالاو نيرحاهملان ههرادكأ ىلع هتدب نم( ج جر ناكر و هيلعلاعت ا

 ا (<رش نب ةايحا

 ىرصبلا ليدنلآ ىفابتشلا

 تدلدام لاو هناهنع ىور
 ذنمادحأت دتغاالو طق

 ىورةبيغلا م رحت تاع

 ىأ(انأ) ةمسلا ةعالا هل
 ا 0 وانامتآ

 كس حتقب (ةايح)
 معصم رشنبا)

 ىلأنب لب ابار با :دحلاق)

 رصم ل_هأ اع( بنيح

 ءاملعلان نهامث دحناكو

 نع) ءايقتالاءيكسحلا
 نيكل مد (ةسامشنبا
 ديرما :ةوةم->عءملا

 نيسفلالاد عب وةففذم

 دش ةه-تاوةلهمهم

 حتقب(ىرسهملا)نجرلا
 ءارتقماه نوكسوم

 نيدز» ,ةفالخلوأ قون
 انرضحلاق) كلملادسبع

 (ركذف صاعلا نب ورمج
 ىأا ل ركدنةخ_فىو

 1 وح فاضن هيف و (لاقو
 لعحنراداىلادههجو

 ةخ-فذقو (هنمىيعف) مظعأىأ (لجأالوهسوه- ليلا هت هللا ىل_صهتلا لو -رنم ىلا بح د>أ ناك امو) لوي

 نأ) تلشولوةخسنا قو(ح !ةبولو) هلالاك او ىأ( هلالالج اهنم ىيع ”المأنأ)ددقأىأت :زمهامضن( يطأ تنك اموهينشتل ا هغيصد

 ارظن ىأ(هنمىنيع'المأ نك[ ىفال)ارب_تهفاصواب ىتطاحا مدعل تر دقامىأ(تقطأام) هقلخر هاط ت عن ركذأ ىأ (هغصأ
 ةالصلا هيلع ىلا ىأ( ناكهفعيىلاعت هللاى ذرسنأن ع ء)كاهلااذكو ىذمرتلا مكحاالنئلا بحاصىأ(ىذمرتلا ىدرو)

 . راصنالاو نب رجاهملانمهراحتأ ىلعج رت ) مالسلاو



 < متمذحأ عنربالف)ا طب لأحةل حاوركب ولأ مهني اميفو مهتاج نمىأ (امهمعىلاعث هللا ىذرر غو ركبونأمهمق) لاح (سوم مشو

 اهملارظن» وهيلا) ناعلطي ىأ (نارظن:اناكاهمنافاه_معىلاعت هللا ىذر رعوركبابأالا) هرمضحلالال_جاءرظن ىأ (هرصيميلا

 هللا ىذر قيدصلا ركب نأ ب قانمىف ىذمرت-! !هج رخآىا 2 لاوامه رهغىلءامهلض:لامك-ا ىأ (امهياا مسمي وهيلان امسي و
 قوك ىاعت رسكف عقب( كي رشنيةماسا ىور) ى-متنا هيفمهضهدماك دقو احلا ثيدح نمالاهفرعنالسي رغلاووهنعملاعت

 نذسلابا>صأهنعىو ردقو نادص

 هلا( هلوحهبا-صأو
 هلو_>ة> بف قولاح

 نو.-سااح ىأ سول
 نوط مهنا ىعملاو
 هيدل نو-_ةاحدم هر

 هندي نيب نوداتم

 (ريطلامهسو رىلعام اك)

 ضرفول ثيححكأ عقرب
 مهسورىب ءريطن وكي نأ

 لاح مهمنوكسا ل رحتنال

 ثيدحىفو) مهوملج
 ىأ متففرسكب (هتفص
 ةالصا <. ءهقصووهكعت

 ىلع ىدصتو مالسلاو

 نينه مأةيفصد مهض ل

 ثيدحلا | هامل سا و

 (هؤاساج قرطأ ماكتاذا)

 مهسؤر ١ وخرأ ىأ

 مهسؤر ىلع اك اك)
 ىذمرتااهج رخأ (ريطلا
 ثيدحنملثاهشا اى

 هاو رةلاه ىنأ ني د-ده

 هنعهللا ىذر ىلاط ىنأ

 دوع-سهنيةورعلاقو)

 ىأ (هنعىلا هتءللا ىذر
 ءاو زامل ع حقنا
 نير وسمنعك راخملا

 ةيضقلا ماع)هتلسرأ ىأ ( شي رقهتهج ونمحإ) هنا صاعلا ىلأن باى لا نبنأو روةمرخم

 ملسو«ياءىلاعتهللا ص ىنلاتدن [لاق) ىذمرتلاهححصوةعب رالا 0

 (رعوركب وبأميمف) دج_تملاىف(سولج مهو)هرظني نا صاخجو رخدانعمو ىلابىد» وهو ىلعب ظ
 هللا ىذررعوركي وبأالا]+_ةباهانوقرطب لب (هرصب هيلا مهتمدحأ عةربالفل ا« معملاعت هللا ىذر

 ىلاعت هللا ص هدنعامهءاةنكم:لوةراهصلاو ةبعصلامدقو لالا نما ..مد.ابمل(امومأ امو

 نبةبلعت نملدقو حدالاو هو عوبرب نبةماعت نم ىلع ل اىنادعلا(كي رم ني ةماسا ىورو ) لهو هم -

 هيلعملاءت هللا ىل_صىنلاتدنأ)ةماساىأ(لاق) هدم ىدجأو ندا باح هلج رخأ -ةوركسشي
 دش نرعلاهبرضت ل هاذ ه(ريطل امهسو ىلعاست اك) هك ىف هين وطردم ىأ( هل او> هبادكأو ملسو
 ةيوبثلا قروصقمىفمدقتدتو نكاسىلءالألزنتالريطلا نالنوكسلاو ةنازرلا

 امدغاابر ىف نصغ لك نم 0 مه-سؤرىل_عريطلااء'أك ' : 1 ١

 ثيدح ىو ةيقوفل اةانماءاثلاب( هتفص ثيدح ىفو) ىذمرتلا هدو ةءبرالاهاورثيدحلا اذهو

 هتاورفورعملاكاو اذهفرعي الووأر ما ءاةةحتلاءايلأبةيغ هنمهضعب هقفكو رووهكملاةيللا

 هجوركذ: 7 اغملا نمامهمسبامل وهقرطددعتلو :راشامدقتام عما ذه رك ذوايدات مه ورا اووطاط ىأ( ريطلا

 هثاد_ءأن مولو لسو هيلع ىلاعت هللا لص هسل © رض> نم لكن | نمهيفااءاسل ا ىفمومعلاوهمشلا

 سس رقهمهجو نيح) ىنقثلا تعم نباهنعىلاعت هللا ىذر (دوءسمنب ةورعلاقو) ءاىتاذرعأ هنالهناب

 ماع)ارمةعمةكملوخد نءهودصا-1 ةيديدحلاب عبس ة نس (ملوهياعىلاعت هللا ى_ص هللالوسرمىلا

 ماعدارملاوءاضقلا ىنءمعةيضقلافةرمعا!اهيف ىذقىتلاةنسلادارأل بقوةيد دحلا ةصقاهدارأ(ةيضقلا
 . «إ|ءر#ب .اس

 هورعو رهسلا ىفةل- صقمةيضقلا 25 وءاضقلاو ىد_4ل |همْزل» لبق وءاضقال اوىدههمزا.ال لق و ىده

 ناكوةنيدملاىلا هلو هو لبق هكردأو ف ئاطلا نم _تو4.طعول أهل هللا ىلص ىذا افرصن اال سأاذه

 نمه4-قاذ_ه(ىأرام سوه.اعىلاعت هللا ىلص هلدباكأ مظعت نم6 و رعاىأ رو )اك مسموم مرأن يح

 مل_سوهيل ءىلاعت هللا ىلص هلمهماركا نمىأ رىأ موي_ثغام مل ١ نه مويٌِبْعف ىلاعت هل أوةىفامةةلابملا

 ىلص

 اممىأ(ىأ ارام هلهيادصأ مظعت نمو و رءعىأ(ىأ َر 9 ةيضقلاهذهت سلام نأالاةيضقلا ماعىهس دقوءاضقل أ ماع ى هسا اهم

 معني ةيلاحماة للا ىلعرسكلابو يأ رامىلعاةطعتفلاب(هناو) ىدةة سب داكيال



 رطاقثامملاوأءاملان«هاضوثام ةيةبىلااوعرأ -ىأ مضي دقوواولا عمفي(هءوطواوردةباالا) ءوضولا ل معم بال ىأ (اض الإ

 نمنوكي ايد ه-:هسصنمو هيدي نمهاصأاءوأ هيدا لرعتلا ىلعمهصرح طرغل ىأ ( هيلعزول 2 :ةياوداكو) ءاضعالا نمهنم

 جر#امنونلامضب (ةماذمخةثيالو) فلا نماقازب رم الوىأ(اقاصن)داصلامضد ( صب الو «.حاصدي لاب نمذخأ هبيصن

 اوردابىأ (اهوردتياالا) عتفتونيعلان وكس (ةرعشهنم طقسا الو) |مممهثاضعأ حس«ىفاوغلابذىأ( مهداسسجأو مههوج وأجب
 ئأ(هرمأاوردتبا) ىسنورمأ مو نهىأ(مانمهرمأ اذاو) هساسمة عب وأ هسأر نمتناك ءاوساهظفح واه ذخأ ىلا

 (هدنعمهتاوصأاوضفخ

 مهماياوج بلط ناىأ
 اوغمزي سو اودكتسالاو

 رسكو هاوأ مضد(نودحي
 ىأ هلاددب ثنو هينا

 ةيقيىأواولا عتفب (.ءوضو) او ذخاواو عرسأ ىأ( اورد, الا | ذومرال) ل_سو هيل عىلاعت هللا ىل-ص
 مهضمب عةدومهمأح دزالاوب رقىأ(اوداكو) صضرالا ىلا هاوصو ل قهملع طقا'اموهباض ون ىذلاءاس ا

 هيا عىل اعت هللا ىلصه سماك ريآل ىلعموهصر< ءذخأ و هثوذضو ىلع ىأ ( هياعاوملا نأ ) نماضعن

 ةلفنالنونلا مضب (ةماذخ مخننالو) فيرشلاهةي رنما يثمر ىأ/ افا دب وهال هدي: لو

 ناةماخنلاو قا دءلانب قرغلاو مفلانمهجارخا مخنتلاو هءاربلاك ْئذ نمىلصغنا لياق لكل اهعضو
 | دك او(مهغك اب)ةماحتلا ىأ(اهو ةلثالا] ىاحملا ىدتأن مج رخامىفاث اومغاانمج رخاملوالا

 هوو سأر ةفالح ىفانوكسونيعلا تب ةرهش خم طةتالو)امعاكربت(مهداسجأو مههوج واهب

 رومأملاىنه؟وأردص ءرمالاو لام :مالاب(هرعااوردتي امانمهرمأ اذاو) اهذ الا وعراسو (اهور دعب الآ)

 هيلعيلاعت هللا لص( ماك اذاو .ردقلا موش وهناء ااميخعت هنح رصخوو ردعبالوقيناءقحناكو

 هيلانو رظنيالوأ ) رظلاهياانود_<الو)مفلوقامنييدشل ( هدنعم# اوصأاو ضفخ) مو
 نمل نورظني لب هاهتنموهدحهيلا مهراظن غاسي الوأ ايوق ىأ ادي دحا رظظذ سو هيل عىلعت هللا ىلص

 قلل هل_عه_وهيلعيلاعت هللا لص( هلاميظعت ) مهبولة ىف<تالكايدانمه -ةرنيقرطم خخ فرط

 ارظنهيلا نوصخشام

 ةء_هوىأ (هلاميظعت

 (مجراماف) لامي ركنو

 سا رقىلا)ةدر-عىأ

 ىلا سي رفرشعماب لاو
 ريس (ىرسك تح

| 

 ءانم ملا[ ْه 3 4 71
 كا سقاها قيدتو | (لاقشب حلا )ةورع( عج لل وهيلع لعق ىلصهميدعت مهرظنلاكنوكتكأ قال
 قنا ترتدي | سدا ماهل فكل عاتب( ىرمتك تس واع سالو تفي
 هلت دق ىإ مع[. | سم كم( ىئاجنلا)تثج(وهكلب ف) ىوزلاك .[رضتقو هتطل نسر وة
 هال ادد روح دعو || 0 تو دنت واير ةكو نول عش تال اوما تاتا
 د ا ىلص همني اكمهكلمنومظعبالى ا (هءاح أى فد لثم طقموقىفاكل «تيارامهللاو فاول

دصماموردةمفاضههرغن(هءاحأاد#مظعنام) زثك ( هبا همظعب كلما 55 1 طفاك لمي أر )ام ى_هعةيفان في فذ ورسكب(نا) ةورع ثيدح (ةبادرفو) واصل سومبلع
 0 ا | مظعتلاك ىأةلوصو «وأ هير 

ٍ. 

 (ىذاجنلاو] هكلممظعم ]| مندي ىلخو هنمهنكمأ اذاهودعل هماسأ لا ةيهملسأ عراض ههمالرسك و لوهملا هيناث نوكسو هلوأ مضي
 رمسكي و نو ذل امو
 فق وءايلاديدشتبو

 ى)ةشد اكلم بقاودو

 هرادوهرابدؤف ىأ(هكلم :
 ىف“ ةجنيباميفىأ( موقى)امركموامظعمةروك دما لولملانمىأ( كلمتي ا رامساو فاو) (  ثء افش ه0 )

ىأ(ثيأر)امىأ نون نوك_وزمهرم سكي (نا)ة>. ىفاك ىرخأىأ (ةءاور فو هباح أ ىدمم لث»] ادبأ
 ثملعاموأت رصد ام

 هيامحأ تمل وهيا | تريص» أىأ(تيأ رد_ةوهياعتأ ادهم ) مظعيام ل «ىأ( مظعي امهءاده ا همظعت دق) كولمان مىأ اكلم)

 ةكلهملا ىفءاقلالاب ص م ئيثثملاه:ماسا نم(ادبأ) هنولذختالىأ مالا ممكو نيا نوكسوءايلا مضد(هنومل بالموق) هبازحاو
 ؛انصلاهذ_هىدحاهملعي نا«يطعتالىأ اباصقالواعثاصالو اماجح هيما الاس تا قوامال غىل اخت مهو ىفا ثيد> لولدي
 لدي املف غئادا امأوةجرملا ل ةوةواسقلا مراولن مهيفاطوزارتحالار دعت عمةساجنلا نم هنارشأ يال ماجحماوباصقلا ةهاركف

 ةيذاكلان اميالاودعولا فاخواب رلاو سلا نم هةعنص

 ليقف اةامالا قا رغتسالاو رظ(ادنأ) صاخ هيدي رأماعوه:هكاهقماقلا اذا هماسأ لاقي وهشبو

 مل_سو هيلع ىلاعن هلبا ىل_ص هميظعت ىف هاو>[نم هند هاشامناىت_عد ىذاملاى ارغتسال طقناإك

 هفال ىفاوعمطت ناك اياو هنودمه_سق:أ نولذسي وهرمصن فن ورص ةيالمما ىلع لدن هامهداقناو



 وأةرغدعباماهسأررعش اك ىأ(هقل قالحلاو !وفيلعهللال ههثلالو نتي أرذقل ممءاورإو هتعى اع هللا ىذر رسنأن عو)
 لاك نمىأ (نودي رباخ)هرثاباوكري هي وهرعدنماوذخايل هلو-اورادىأ (هباهصأ هب فاطأو) اهريغو قاحيملذا جملادعب
 هللا ل_ههللالوسر سأر قلح نم مافى اخاو هناكرب بالط نمىأ(ىل جرديىفالا) هتارعش نمىأ(ةرعش عقتنا) موقافنا
 رمعمهنااو عز ىراخبلا ع. يمض قول سمح رش ىف ىوونلا هركذاك ىودعلاز زعلادمعنيرمعمهنارو شما عيدعلاو لسو هياعىلاعت

 مظعتة لج نهوىأ (اذه

 هنابحأ م ركدوهباخأ

 ىأ(شدرةتنذأال)
 ىذرنامشعا) ةاعار
 همودقنيحىأ (هنعدللا

 فا طلا فز ةكم

 ه عئم لعب ىأ (تببلاب

 ىلا ههجونيح)هنم

 هيلعملاعت هليا ىلص

 (ةيضقلا مولا لسو

 حاسد ةيس .ضقىفىأ
 عندما ىأ( ىلأ) ةيديدحلا

 لاقو)هب فوط نأ ندع
 ىأ ىل_.ءئالتاك ام

 ىد>) ىدحو فاوطلا

 ىل_صهللا لودر فوط
 -بوهيلع ىلاسعت هللا

 هيلطلاج وهيدأ لكلا

 ىمتناني>كلذ ناكو
 ىلاعت هللا لص ىنالا اهيا
 ةكمادكم او ممسوهيلع

 نيكرشملاهدصفرمتول

 ةكمىلانامثءل_+خدق

 ةيضقلا هيقب مدةثو علصلل
 نم عساتلا ل_كقلاى

 ثيدحو)باتكلالوأ
 ط3

 نمو) ملعأهللاودنهونأ هقلح ليق:ةنار علا ةرعىفامأو ىمهتناةيديد#لا مونهقاح و نأ 3

 تياردقل) +.ةلاقإ_سههاور ثيد>ىف(سنأن عو) ىراخبلاهاور لي وطثيدح نم ضءباذهو
 (ه:ا) هلوقفدس اررعش قا <ىذلاوهومزللادب دْدّدب (قالحلاو وهيل عىلاعت هللا ىل هللا ل وسر

 راد ى_هعفاطو مل و هيا عىلاعت هللا ىلص هلو-ةقاحاو 1+ ىأ ( هراكصأ هيف طأدقو) فاضمرن د دب

 مه :(لجر ديىفالا)هسأر رعش نم( ةرعش عت” نانو د. رباسخ) ةكرحري-غ نمرا د سأ ىنعع فاطأو
 هللادبع نيرم«مدراغظا لو هسأر اح ىذلاو ل وهيا عىل «تللا ىل_ص هراث ١ ريكا ىلءاصرحأ

 ةديدحلا مون الذ ناكو ىاك لا ةيمأنيشارخ هنا باستالا ىفرمث الا نيا لاقو عادولا ةد>ىف ىودسعلا
 الا هسأر ىاكال سو هيل ءىللاعت هللا ىل_صناكو ١ هورأةنارعجلاب هةل-ىذلاوربا ادب ءنيا هل ذاك
 (نامشعل سب رقتنذأامل) سو هياعيلاعت هللا ىل د هلةباح هلا مظعت ىأ( ذ_هنمو)ةرعوأ ج>ىف ظ

 دقو هيدي د اروهو ةكملهأ ىلا ل ءوه_يلعىل عت هللا ىلص هل ءرأ نيه ءىلاعت هللا ىذر نفعنا
 اوذرب لف مرا لوخد نع مهداه -والفمهلاتقل و هل هان نمالعالهل.سراو ثدبل ان م -هوردص

 نيحءريغك هإهنم مهعذ.د-هب(تدبلاب فاوطلا ىف «.:ءىلاعت هللا ىذرنامثءلاونذأ م مكاو كلذ
 نيماسملامهد_صةيضقىأ(ةيضقلا ىف) موتو و هياعملاعأهللا 116 دا لو رلى كي ا

 ىد>و فاوطا (لعفالتنك املاةو)اا باو جوهو فاوطلا ( ىلأ )مك د د_كانمهر ثدبلا نع
 لوسرهيفوطنى>) فوطأالةكلذل ىاسرتلو هنمعنم دق سوه يل عىلاعت هللا ىل صدللا وسر و
 ىف:إصةمةصقلاهذهو ىنالامهرعأ دنع فوتولاو هميظعت ن هيف( ل سو + ماعلا هت هللا ىلصدّلل

 هّللالو ءرلسرأ كلذب مهمالعالةو رعاومل ءرأوةكم لو خد نعمهر نك كاع مهنا كلذ ىل هاحورب كا :

 ارمثعم وهيا عىلاعت هّزلا ىل_د هّميج م هريخيل شا رقءامافعل نامثع مل_سوهيآع ملاعت هللا ىل ص

 تةشنانامثعاب هلاولاةمهغاباماذهتلاسر علب ىتح صاعلا نب نابأ هراحأ ةكدىل خد امافالتاقمال
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو ءرلاتف ل 25 هنا نيما سلا خاب وهو. سدتحاف ل هذال تنكام لف غطو
 نءىذ_هنّئااهاوراكةرجشا!تحتناوضرلاةعيب هباحتا عبابو برحلا موةلازحانن ىت>حرمالو و

 ثيد->ىو) فوطأ ل نم غاب أ لعفالت نكام هلوقوس» رغن س> هنا لاقر هنع ىلا «تهلل' ىؤر ة>اط

 اول لبوه _لعىلابعت هللاىف_دهللالوسرباحصأ نأ) هنس>و ىذمرتلاهاور ىذلا (ةحلط

 هلوقىف (هبف ىذقنع / مل_سو هيلع ىلاسعت هللا ىلدهللا لوبسر لس ىأ (ه_- ىلهاج ىلا رعال
 2ةةلاوو ذهل بحه او(هبح ىذق نم مده هيلعهللا اودهاعاماوق دص لاح رم: .راانم)ىلاعت
 .لاتقوهنلا ليدس قدها < ناه غن مازلاو هؤاضق ب هنمذقرذ: هن اكهموزا هنالت وللا :هريعذ سا
 :ىأرضقد_ةفلوالا ىلءرمصتقا نذ ىفاثل انهدارملاوهيلعرذن هناك ىتهففاو «ىفتاسمثا اوهئادعأ

 1 مهم : قدرت اهتع ىوزالكو ابن رق تدفع نطذم لا وكرت ةرش لا دح أنقل ديبعنب| ىأ(هنه

 . هئاضقرمأر ظتني نمم نمو هرذنب فو ىأ هبحن ىذة نم م_.ْمه هياعهللا اودهاعاماوقد طلاج رنينهلا نملاعت هلوةفىأ (هبكف
 ىلاعتمشسا ىذ كا ريغو ريع نب بعصموةزج ودب )نب ديعسو نافع ننام 2مم :ةئادعلا نمال> رنأىو رو مأى .ةحت قهردتو
 هدهح لذ ود أ موي ةحاط تدثدقواوده نس ىتجاوللااقواو نت ملسو هيلع ىل |عت هللا ىل ههللالوسر عماب رحاوقلاذا مهنأ اورذن مهنه

 برضو نعط نيب نم نينامتواعضي هدسج ف بم دأ هنا ركذو سو هيلعىلاعت هللا ىله هللا لوسر ا م.ىقوذا هدي تا ثيت>لااةقلا ف
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 لودش ءالام بارعالان مله »هب مال كاوةالصإ اهمل 1ع ناكوهولاس مهسعنانأو :اكاماذ طلو هنو ءظعن ىأ (هنو رقون و وهنوباجاو اكو

 ) :ءىلاهث هللا ع غر ةحلط عاطذا) هناب 5 ىناعت ءامىلا تدب 20 اوج نع ىأ(ه ءصرع ان)ىنارع الاىأ( هلاف) باح اضالا ٠

 قعئاد- ءار قى اعلا قدصا نهم 2 :مزلأ هناكف / ل ىذقن ءاذهمل_بوهيل !عىلاعت هل الرج عياقإ) ىوارلاىأ

 ا أنقل نأ مزتلا هاكف تولاوهسبحئلايداراال-.ةودحأموي:دهعي فودقو برحا

 مق5و هلا فاك .هن ىغة نم مو ةرجل 1 ىلع الت مال لاو ةالصا 1 ءاعهت 1م ءا4!قواد.وش

 الف (هورقوبوهنول() هناك أىأ (اواكو) هنءىلاعتهللا ىضرةزمح؟ ادهش تام ى>ل تاق نممهنمأ
 عاطذا) هينا (ةنعنعرعاف) ىارعالا(هلانقز هلع امل نري ريم

 ةيئاخ انعذا ل يقو ملسوهيلعىلاعت هنلاىلصهل | ف يجب أ هعوملامتقو فهضارعاناكىأ (ةحاط
 هللا ىل< لا لَو معلا مج ,ياءهعولط مهاحاف ىأ 3 ريسأ» هتراد اذامسعل ااه ديك 7 هوك

 5 غل !ا رعب نب سعكن ,نامشع نب هللأ ل: الر دو لتكو ,ءاذه وهي 1ءىلاعت

 هللالوسراو ءذو:نأك- 0 ناكاموىلاعت هلوقهيؤلزن ىذلاوهوهريغى هد 2و طةب ا>_دلاقو ةرشعلا

 ل -.ةافءالؤه نم ل-_جر هلا_ةرم'ملا ىلع هيالا هذ هالت العر |ىلاعت هلا لص هنا «اوبأ ىور و" الز

 ريسفا ىف هوم حمار اعنا متاح ى فأن با ريسق» ىوةجام نبا مع ىقاذكوم مما ذه لاعفهزبأ ل عنب ةحاط

 مم -محخمو ش>> نبهللاد-- ءعمومل ١١كلذ تام. نمناك نيثلان ءالاوهءاخت أو ةزج مهمالاسن ,ىح

 ا .هعْنب ةحاط ورع خغلا ني سنام ماعم عجم *>افن# ةلما نب الاه ىسمت و( :اهلبا ديسع نبا ه>ا اطمهممرظتني

 ضايةلاوري_ل|ةحاطي ب قام اوهاذه ةحلطو ىمهت - :أدح اي هع. اولث نيذلا هبا أو ةزجوراسعو

 هللالو در عمتريضحن لاقئردب نعباغدق ناك هنالل *الذد_ ة>ىف لاو هيلعلاعأ هللا لص لاوامعاو

 هللالو-رىقووانس>ءالب 4-ء5ىلب ادحأمويناكام 1: :عنصأ أم هللا نيربأ رخآ ادهثميل- و هيلع هللا لص

 2 راع هللا ىلح هللا لو سر لد و همداصأت 1ث ىت>ءدس هنع لءنلاقءاو اديس . دموي سوني طعهربا ىلص

 7 ةريشعلادحأوعودهشا ميل سو هيلع هللا ىلص هقلالوسز ةلدهش ادق رخسلا ىلعدساىت>هرهظ ىلع -و

 ىلامأوري_باغلا ىف لب وط مالك هي" الا قو توملاورذنلا نعبو نب رت ثم هءالدهعلا ىنءعانهب>ئلاز
 فاقلا ع قب هلقوى ءلذم رتااوداودونأءا ادرىذل (ةل-يقثيد->ىفو) لاذ - -ه سد دل تحج احل نو 1

 ايد دعو مولا ه.كاسهلا لدقو :وهيباح صل هيريتعا اهم رك تد ءاهومالو ةيسدلاو :انثالا نوكع

 سول ملا ن نم عووشو (ءاصقر ةلاا لاجمل سوهيلعلاعت هلا ىلصءرأر أرا لاقت ااه: ءلئامشلال

 نأ ارلاو فاقلا مدد ءادقرقلا اوروصةمءاقلاو فاققلا ثلث هىدقرقلا سوما ةلاىقلاوهندبأ ل

 ا يدع دلع سا وأ هيقاسىلعا موعضنو هيديب ىدحت وهنط» .؛ هي د3 قدي وهيثيلا ىلع سل

 يقع هد أ نب حقب( فرقلان هزبا ارططاوهدعرىل )ل ه-ىأ(تدعرأ) ىسبتنا هيدخشي هنطي

 ىئو)هيئار ني-عىفهمظءو هتلالحم( اء يظعتو دإةم هل فو اوءد_عرلان ملت اكاسعأ (كلذو

 اذا (لسوهيلعهللا لص هللا لوسر باعت أناك ) ىودبلاوك ال٠ ءاورىذلا هع نبا( ةريغملا ثيدح

 ريغ ىلعر 21م( ريق اة ةيص سو فليست برد حرت يصر :) هلزن «ىقوهو رمالهوتأ

 نمسدقأ درفملاعجنالىلوأ ل والاف عما ع.ج ري_ةاظافرفط ىدعرافظأو أر وفظأعج وأس ايقلا

 نمبابا 4نأك مل--وهلعيلاعت هللا ىلص هير نا ىذت# 2 :عرقلاوباملا ركذىأاذهو عما عج

 ةحلط ىلع ل ةافمه نم

 اذهيلاتو اديس
 ىلأ ني اريسهن فوم

 اذهو م ْممارا عنا متاح
 نيل راتلابل بيزتس
 #00 ندم الا

 ىنرغملا مالس نب ىهي
 30 ةزحمدصه
 اا راانا رهاظلاو

 را ًاءادهش
 ءادهشلا مودارملا لاقي

 ةلباقءالن ونباشلاو
 ١ ناراثخاو ءاد_عالا

 ثوحلوالا ىنءملا نلملا
 تار ل الا
 دلل ك ص هعم نولوهملا
 ىح(ن سو ه.اعىلاعت

 معالا متالاوه هانلتامو
 لتقدةولعأىلاعتهللاو
 ىلاعت هللا ىضرة حاط
 ةذسل#اةعقو ىقهنع

 نددَف نيالثو تس

 ىو ب121 لاقةرصبلاب
 هريغرشعةعد رأةياععلا
 قو) ةحاط هللاق نم

 فاق. (ةل-ةثشيدح

 ةنك سة. ة>ةؤةحوةشم

 ىلعةيرمنعلا ةمرذع تن
 مكب )م ءاصذ رغلا سلا ل وعي وم لعل اعتهلاىلص هنا لوسرتدأر املقال لام كاز ىذمرتلاو سلا ق دزاد ا[ 15١ لئامسللاو ىذمرتلاو بدالاىفدءادوبأ» اوراس

 هلة يه كلذو عزفلاو فولا ىأنيتحتفب (فرقلا نم ( تبرطضاىأ(تدعرأ) هيد و -لإ ة_لجىأءاغللو فاقلا

 هيلع ىلاعت هللا ل_صهللالوسر باد ناك ) لخدملا ىف ىويبلاو ثيدحما مولع ىف احناءآر ىذلا (ةريغملاثي ؛دحقو) امءاقمو

 ثيدح يفوافي م؛ةوا رك. هواه ءائون أقم مطااودو اه.ةدارض ىأرب اا ورا ايما نوبوتاو ىأ(نوعرقيملسو

 هعيجهب رش *يءملاو 4 نرض ىأهنيبج حدا ع رقى رم ىف جيو حدة زخأ هناهنعيلاعت هللا يذ ررع



 لالجوهتديهلاكنهىأ (هتليدنم) م ةغيصد ني - :سةخ ف ىف: ةينثتلا ةغيصد(نيثنس) هلاوسرخ واف ىأءرخؤاو ة>سقو

 اى ملسو هيل عىل اعت هللا ىلص هنمظع

 تحج حسح [ ىأ اهرمصنب (هميظعتو

 ىلع ىأ( مزال) هتافو دعب

 امعأ (ناكأك) لسمك
 (هتايسلاح)ابجاوركذ
 فزر ىجن"الاهنالئأ

 ةعُبر و هاحردول-عف
 ىأ (كلذو ) هنالاح
 دنعإ ماركالاو يظعتلا
 هال_صلا هءاعوركذ

 (هثيدحرك ذوماللاو

 ىأ(هتنسو)ههالكىأ
 عامسو)هنقب رطركذو

 هم ذك و (همسا

 عي ىف ىأ( هتريسو)
 هناكرح ن-» هنائيه
 ( هلآ ةلماعمو) هنانكسو
 ( هترتعو) هيب لهأىأ
 هن 2 هلوأ مسلم

 ل_هأ مظعتو)هثبارقو

 ها و ران دع (هلب

 هسيلاومو همل->و

 لهأىأ(ه-ةباحو)
 ( يهارساوبأ لإ تب

 ا
 ل

 نموملك ىلعبجاو)
 هسفقنبىأ(ه رك ذى

 ىلعىأ (هدنعركذوأ)

 (عن نأ )هريغناسل
 (عخياوأ) ارهاظىأ
 ىأ (رقوديو)لانطابأ

 هريةوثو هبومذعب سو هيلعىلاعتهللا ىلص ىنلا ةموح :رالعاو) (لصف)

 لاعيال لة هنافرر> لذ ع رةيداج ن مناك ابد وف جسوارتسهيلعناك هنادر ودقو هوو بشخ
 المأ عوفرموه ل-هاثردح هثيمست ردع" ىلعوالوأ يد_>ىهس لدا ذه هل- ةمنامل- ءاوىأرلاب

 هتف ق ىقارعلا ظفال ا كقاكهيفاوفلتخا
 اهتوامراقطالاب عرقي © قططلابابناك ثيدحنكل
 سيوصتوذ شا ادنءمؤرلاو 7 تبيطاألاو معاحا ىرلاكح

 ىقىفوت ىراصنالا ىح رز لاثراح ني( بزاعنيءاربلا لاقو) ىلاعت هللا هجر حالصلا نبا خسيشلايدارملاو
 هللاوىأرد_ةممسقباوج مالا( تذك دقل) هح دو ىلعي ونأهاور ثيد_> ىئرببزلا نيب ءصم مانأ
 امىلابيرطةقوأ ىمهتىتاارومالا نم( رمالا نع ل_دو هياعيلاعت هللا لص هللا لوسرلاسأ ن اديرأ)
 ة>--1ىفو ةدسىنثم( ني ةنسإ)لوالا حصتالاو اواو ةرةاكالدبتدقونم”ز مهب( رخؤاف) هنايبل جامحأ
 ىسقن ىف هتمظعو ىلق ىف هثباهم نمىأ سويا عىلاعت هللا ىلص (ءةريهنم ) عما ةخيصد نيذس

 هيلوععملمدسو هاعاصد نملك ماعٍر اطل | وهل ءقام ىلع فوطء«ملعلا نم مأ م( لءاولصف)#

 همارت>اىأةباهماىهوةزمهكونةمضد ونوكسف مدد( مسوهيلعىلاعت هللا ىلصةتمرحْنا) هلوق

 هنو.ثءاقما( هنا.حلاح) ىفامزال( ناك ك)دحأ لك ىلع( مزاله م. ظعتو هريقوثو هنو مدعد ) هعم بدال او

 همساعامسو هت نوهثيد_> كذوهركذدنءإ) مزالهميظعتو همارت_>| نم ركذامىأ (كلذو) هتلاسرو
 نماط+ ها ةماهنوكو تان ثلا نوكسو نيع!ارمسكب (هترتعو) مومدارملان ايب مدن( هلآ هل ماعمو هنريسو
 مظعتو) هنويثدوأةمليدرومأقمهتعلا ىنعقمتاماعمو : ون دالا هتريشءوهطهرو هل .ذمهوةماعلا

 ىضر(هةباكو)اباذطا نوكي ىدهترتعو هل آهيدارملا سدلوهعابت أ همدخو هتاحوز ىأ ( هتنب لهأ
 نالهص + ( نموثم لكى عس+او) مد ةةاكاه> ةفوءاّدلا مضد( ىلا مهارباوبألاق) مهنعىلاعت هللا
 بودولاوة- ءب رثلا ع ورقي ب طاخمهنا ىلعءانب اضي أه ياع# تدني قو كلذ هيلع الر فاكلا

 هعمسو (هدتعرك ذوأ -وهماع هلأ ىلصو ذىم) هيلع هراقعو ةرخ"الا ىف« هثما طم ىععهيلع

 أدم و فورعملاو هوامزالنوكي عضو حانملا ضو ةناك-ةتالاو لاذتلا ىدس ىأ ( عض نا)
 عوشلاليتو#غارلا هلاقاك ناب راق معوش لاو عوضا ( عش و)هنيلىأ ثيدحلا عضخلا قي
 ( رقو*ي و)هاعدم ىلع دالز اج مهنا ىذحالو ةءشاخ ضرالا ىرتك دا لاو الا ههف صور هنالمعأ

 هللا لص هثباهمراهظا ىأ(هتديهىف )عر دي ىأ(ذخاي و هتكرحنمنكسي و)ةنازرلاوراتولا رهظي ىأ
 اهمزاب واهفاكي ىأ (هةنهذةاب ناكا ؟) هم_ظدن ق> همم و (هلالجا اوزهدنع ملسوهياعىلاعت

 هلئعهت اك هذ. وهلال, و كلذ ض رقي ثهسلح ىف |رمغاح (ملسو هيلع هللا ىلص هيدي نيب ناكول)

 متاوصأاوعفرتال هرخآىلا كنب لو سرلاءاعداول ءدتال ىلاعت هلوق ل - .( هرهللاانبدأأس4 بدات و)

 هقال_طاومد- ةثامموعىف هلوخدلا ضأن آرقلابتباثاذ_هناىلاةراشاهيفواقن آمدقت اك هريغو

 هللاهح رف خصما ىلع ناكلاتاد هنت لنموةين آرقلا صوصنل !قهصوص ع هيقعم معةدر» ناو

 ناو هنأ دوه [ماجخ ه-ةمرحك اًميمهتمرحبوج ونا ىلعل دب ىث دل ىلءارنآرقاليا دمي نا ىلا عت
 مهةحىف در وال! مال_ءااوةالصا | مما ءءاسنالا رئاسي هس و هياعيلاعت هلا ىلص هي *ماعركح هنارك سس

 112 شتات“ هس هلى[ ياا 5 15 ر ب2ي2يريب7تل7ب7ب7_ب7صب7+”” ةتت7 ©
 ندم

 (بداتيو)<.نيءمامأىأ(هيدينيو)اضرفىأ(ناكولإا م بلطي ىأ (هسف:هيذ_خايناكام) همارك اوهءيظعت ماقمفىأ



 الو 5 ى يت كى رب( !|| 4 طس ةريسش اك طرااةش راطلاىأ(هذهو) فدصالا ىنعي ءب ( لفلا بأ ىضانالو) نئمذ:_:ظ!ىأنملاصلا ىدزب ( لا صلا انفاس:

 مل هرأد« 2 : بج نوجرلاد. دي داحس د ياعسل أءلاوامإ» ءلا ىأ(نيضاملاانل او نلعب اتلاوةءاد لا نم
 او سلال ل022 انثدحىأ (ان,لاذ)ءرخآىف ةثاثمو 0 3 0 ا 5 ىا(اواثك هور ىفةغلاذ هن وزاحاا وي نورد 5 نأ <

 ص هاو ةمماتوا ىكتقي م ١ اقع بولا ند «ركبونأ انا )“ ءأر ملفه ءترك ذن 3 مع لا 57-5 8 0 هلرقو ميظعتل 0 متءاهن وكس و ءافرسسك , كب || هم-اهمسا نارتةاو كلر < ذكلائعنر وىلاعت هاوقلو هدفا 1 5 ١

 حقب (ح ر-غلانيدوحأ رو.مالا(هذ- ءوىلاعت م ماض اع لا
 000 1 4 و (ماحمتا) ةيتحتفانثم ايو ةرودك لا فاقلا ديد :وةدحوم لا حتغب( بني رسساقلا 5 )ةيفو نيد نيدجأ هو (؟اهنا 00 ا ةءباز :؟لافإ ةمق ُى 2 و .هسنب اوه ( ى رعشالا نجرلا دمع نمد © هلئا د .ءولأان داو ةريلا نوثنوك: ميه مد وأ ( 0 نا 0 ءاملعلاونيملاصلا نهم: نهب ؛ رطو بأدىأ (باشنملانب هللادبع نحن|. هن تعا ب ذ -_ 2 هئاواتدمو داحس ىلصهريوت نمةر وك ذم ونأانث )م4 ءارلاوءاقلا ) حاصلا انف رمد ىو ١ 0 !اوبأ( ىذاغلالافإ هيفام ىذكالو ىلع لصن
 (دسيج ئاانئليئارس ١ ١ ةزاحالا قب رطد مهمعه2 00 وزاحا ام ذعار ,نيدم رب ني داع ئيدجأ
 (ر-ظانلاف) ريخص# 1 دنب رع نيدجأ سأ. .ءلاوأانأم :أ) مولكءالؤه لاو ىأ ( اولاق) ءربغ ءحالصلان ءاهنبب اكن دحطلا

 ئأ) ثحابولداجىأ ت2 ا وةلمهملالادلاريسكم
 ىق (نين :موملا ام-ممالك نالرك_غلا ىنعمب رظن ]6 نمل ءاقمىه هالا نمرغا ىفةث>امملاى 50 اد 1 ةالطا ىد 29 - , نيل ع نس اريغص:لاب(ديج نب اانئدح) لا( ل ليث رمسا ىلأ نب ىحسأ نبا ريمأ) سايعلاى ءاقاح (رطانلاف) كلام“ | 1-1 و 54 نين ىن هلل ل .عوشو:دوم١أب هفلأوةقوك اثىابعنيدظادبم نإ بوقت نثدح )لانة نيدلا ىضاخيو/'يلضقلا ني باننلا ها دعو هوتدوساي ولأول هلع ندهن. هاد. تساند نودلانوكو مضر( باشا ئمتلادبع نحل و انثدح )لان( جرفلائيدجأ يدم وسبا او عادم ردي 0 0 لاقل هلا اكرمك اا( رهذني ىلع نس اونأان هدلح]) لاقت هالدو ت1 دكدسالا
 نين: تو زيمر ةميلعأ ١ ىفات :( نينموااريمأر ع ةوو ف |-عءاذه سل“ و 5 6 4 د نمص /
 هيلع للاعتهَا ادهك رطانم ىق هروص عورق ( لو هيا ءىلاعتهّللا لص هللا لو ردج ىف ) هللاهجر روهكملا|هملاعو 25 ]هن -- - كك لوسددج_مىف) مامالا لأ لاقذ) < اتم 0 قةلصغممتجرتور وصنلا,فورعملا حاف كاوعنأ سابعلا ىقيءاقاخ ىأ(اك- اام) نمفة_سصملا 00 اما(اك 0 9 2. 9 سا باد حرش ىف مالاك هيذو هلداحتن ممالك قرظن
 ىل- عن ءوااربمأا «ىحشْن :هلوا ومرت>لاىومنلا(دح ملا اذه يفك ”وص عفرتالنء:مؤالاريمأ ا كلام

 ىقهنوص عفروىأ مو 7
 0 ”ىد- ءودع ءو رن دممل ل هو ةمعشْنب ةرمغملا هيد أمس 4 علاش هنبأ ىفرباط#ل| : نب ربع مومعلا

 حيح لل_صأ اك كلام ىوس كريم“ اناونون مؤ ا أسأت || لاو« :ءىلاعت هللا ىذر :هنأ ل5 هو 0 ءلا نمهياءادقون يح متاح
 مفرتالم-: موااريمأاب) ا و هلوطل الذ نعاول د عف هللا لوسر ةقيلخ خا الاعب كلذ لةناكو كلاب

 بركب هنالصوص+ةىأ وصااوءقرب ةفاموةبداهنلانافإ مثالا نب ف ثان 0( )نب ف سوب نيم ملارم ءاب يس اوأ م اااذدهىؤكئوص ) ير يت آهن رمم ىلع هل الو ق صوص خلا ىل اهب ىمس هناف شح نيمقلادبع ند
 ماللاو الصلاه. اع هريد 1 مذو)لاضب أ اهنايب مد ةنوهرخآىلا(مهتاوصانوضغي ئذلا لاةثاموةمدمو)اهريفتمدقتو ا
 قو (ىلاعت هللا نان) الم (اي> هتمرحك |“ *.م ل سو هياعىلا_عت هللا ىل_صهةمرح اول ملك 5 -[ ىلا( :ودا:ي نيذلا نا لاقف

 ا د مروع ملل د ام رهشة الع مناوعلاعا طحت ناضءمل مدس: رهجك لولب لاور متلو أ( هب'الاىنلاتوصقوفك:اوصااوعفرتاللاغف)نيمظعمىأ (اموقبدا) لجو زعةخسن

 1 8| دم اتميع ا وزما ءراوةرغغمم-هطىوقن الم لقاح مانذلا كئاوأ و

 :رحك )ف يةختلاودب دشتلاب(ةيمهتءرسناو) نول ةءبالم_ه رثك|ىأ(ةباالاتا رجلا

 هرج ج 4م هاررح اة مثكمملا نايس ناني دياب ياو نيغشات نب اةخسىفوف ثان نبا هلوق ا



 نمىورال ماعلا ى < لين بدأ: ل| بح هنأ ىلع هي .:هيبنت هيفوىلاعت هللا هجر كلام هلال عمشخو عضة ىأ (رق- *-ونأ امل ناك 5

 هتمأى ىنلاكهموقف خ.يشلان
 ُ .ةحسأ] ةءارق هنأ و

 داش ماهفتسا(ةلبقلا

 اهامعم_باءربدق_تكلاو

 ااا 9١
 مأ)ةرايزلا دعي ىلاعتو

 ىلص هللا لوسر لم ةّسأ
 )ل |ةف سو هيلعىلا عت هللا

 فرد: و) كلام ىأ

 نءىأ (هنع ل ه+و

 ةح قو(وهن)كلوسر

 لاك او ىأوهوةديحص

 هل ممووكتاسو)هلا

 (مال كاهيلع مدآكيبأ

 هللاىلا) مانالارث اسوىأ

 ريش اك ىأ (ةمايقلام 3

 ةال_صلاهءلع هلوق هيلا

 هنود نهو مدآ مالسأ و

 7 ا

 عفشتساو هلمقتسال؛)
 هةءافشءاطاىأ 6

 ءاضقق4-دا هدول -سو

 كناحاحءاداوك :اذار

 ديد. ( هللا كعقشدق)

 هنهللاىل_.ه. ىأ ءاقلا

 ءلريغلو كمال ةءاغش
 ىأهعفثرفةهخ_ىف 9

 هدد فات لفك
 ةلودو كم نذنعوفعيو

 .(ىلاعت هللالاق) كدت

 اين فلذا اذسم ا

 م-مناولو) كلامدررق
 ةيصعملاب( مهسقن ااوملظذا

 ةرذعللىأ ( كؤاج)
 ىسعي (هنالا)هوتلاو
 ل اب هللا ىلص هنا شل اء حقت هيلالدعتافتلاهيف لوسرلامهرغغتساو مهمتانجو مهمناسملا ىأ هللا او رهغتساف

 ةباتكفلالا ف دك (هئادا ,عبأاب) ىلاعتهلا هجرشللا: طر ةءجوبأىأ( (كنوز ٠

 م 32| نا سا(ر ةعجو أ افن هكا هنا قءقح ىفىعاربزاسحامىأ

 -ارافرتم_ٌصوشب رمعتأق و مااك +_.ةو سوما ةلاىفاك هتك رحت عمّشا لذو عضخ ب ءعةنكسملا

 رفعجوبأ(لاكو) ان هدأ هيلع بةرثي الهنالهيقءرظانأم اوركذي وم عملا: نمةمولعملاكلامم امالا هلة

 نيئزم-ملبقتسا هلصأ (ةل يقلا ليقتسا) هلوقب هلا اوس هلام_مظعت هأ مام :(هتلادبعانأ ن١ الم مامالا

 اهقذ_>در ودقوةنإار ةلادوجووىف.فخدللىلوالاح هدد ماك- لل عراضملاةزمهو ماه .الاةز ها

 0 ؛مار لا نيمر حمس © ايرادتنك ناو ئردأامدللا ود

 هللا لو سر لق“ د امأ) ملسومياعىلاعت هللا ىلص هترابز تدرأ اذا( 00 هوهو

 لك-ثااذاةةلبةلاار د منوكيذثنيحوهتولالب اةمىوجو لعجاىأ ( لو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 ىلاعت هللادجر كلام هل( لاقف) مدقياسهيافاذه هضراعاذاف عورشمهاعدلا ىفةل+ لالا ماحس اناله.ءاع

 21كدي ا هلياتس هوم :ايسووهو)ء ءاعدلا لاح هةه>اوموهثلب اةمنعىأ(هنع كهج وفرص و

 ىنكوءاعدلاةناحاىلاهبلصوةءامسدسلا هوة ولايدار ما( ةم ةمارقلا مويهللاىلا مال اا وةالصا |هياع

 ةماقشلا كيدحىل ةراشاةما مقلا مودهللا ىلا هب لسوملا عششملا عيف شا اوه ىأ سان ا <نءشلذب

 ا اكمل ,كيلا عفش ساىفام هللا لاواذا ىعادلا نان مدروامىلاوم دقن اقوى مظعلا

 متساو وزد رباع اعدك هجول_بوهيلع ءىلا عن هللا ىلك ( هل بةمسا لد 1 ردنع

 قو كءاعدل مشو ةَكدف (هللاهعفثف)هيلاهنل سوت ن هدربال عيش هناف دناحالا قىلاعت هللا ىلا (هن

 لوعفملا فد ْك.ةهعقثفاهلصاناهذهتلو اولوالادار ماذا لك ىهو هللا كعف ثفةخسن

 دراذهىفو هيفام ىنذالو لوعفلل فاضمرد تاو معاش ل بقي ىف الفران وراك

 قالا ريو دحا هبل ة؛ رك :ممأ ةرايزلا دنع ءاعدلا ىف ف مد رع ةلارعقلا لأ فدا نك 59 ١ نسا هلاوام ىلع

 اهدروأ ثيحهرد هلوانه هبا هجر نفذصملا اهدروأ ىلاةدقلاءذه 6 هناكح

 ةتاهرت نمة_:زاكعو ضنك اهنا هلوةفءذاثمتاقث نمةدعنءاهاةل:هنارك ذو خي دن
 لان هم سأ باء>ةسام-معىلا عن هللا ىدر ىذا ثااودجأوكلامسهذ مناف لطاب وربملو 1 7 هلودو

 لاقوهحاضياوهراكذا قىوونلا هءح رصوم-(مك ىقرط_موهوءاعدلاو مالسلا فد رمثلارمقلا
 وكتري-ةلا سأر نهديعب هل ءةلارب د“ كتي ١ وهل غمس وريقلا لاب ناب>ةس هابأذ ,اككأ حمص كم لا

 مثه_دعىلاعتهللا ىضرركب ىأ ىلع ءهلدسإ ورخأت : مثل سوهيلعملا 35 2 رذاعد رأ

 تاو ذر رعد ورع:ال المقسم لوالا ءققو عجرب مهن :عىلا 0 , و رخاشي

 ةليقلا ليقتس مةرابزلا ىف سو هيلع ىلاعت هيا ىلص هل مكس هنا هنعىلا ءتهللا ىذر ةقين> ىفأ نع

 اهمال اونا هيلع مآدنا مدآَك مب أ هل سو هلوق ىف لق ةواتتعأ نهجورسلاو رذاكو عدي و هدعب

 ىناللاةؤاد#© تقرع ميك هللا هللا: ىلترفغالا دى أب ران لاق مدنمةرجشلا ءلكأ

 كيلا قلل اس>أالا كسفنا فض: لكك :اتفرعفمّللالوسردمت لالا هلال ش رعلا مث اودىلءثد |

 ىلاعتهّللالاق) كب احنا او رع ثد دس وهو كلام هاللو ىلا قاذلا بح الهنا مدآأ, تةدص لاق

 4 و 1 اريشك

 ىلا ع” هللا ىل-د هبل سودا | نمداعدأ ام ىلع هن ”الاهذهبلدتسا(هي'الا لؤاحمهسفن ا وملظذا مهناولو ْ

 ىلعم راقت لو يل كاميحر أبا وثهللا اودحول هد اعىداني مهبل سوما لوبقو مل_سوهيلع

 نال لمتلا لام .ةءسانوداض أ هلامهتساب امح“ سال دن سنو دسأو م لسو هد ءاعىلاعت هللا ىلص هرافغتسا

 هدوم هنأ كمال هلهتعاقثءاحرل يبلع انما ازءاعدعمس مرم5 قى مل سوهيلعملا د : هللا ىلص

 هيلا
 مومهرد صام يلع: ذخاولا دعب مهجر ميول بان نيحننةدصرلا نيذيبانوعنم يأ اهيدراباوتهوواعل يأوهلبا اودحول مو هيلع



 ةمحةهنوكَس درمان ٌةحوت# هني - وذو -ةنرعوهءاقم نعىأ (ىفاوت+- لاي وبأ ىلأن ءلث -دةودلا هجر كلاملاقو)

 هنعو هعاج و نيريسنء | نع ىورن مهالوم ىنهح ل هةر ىرع 0 لاع-لةبدنةروكمةياحتق

 اهمساودلاختذب دلاخمأ ن عثدحوءاهقفااديسناك هل ثم تأ رام ةمعش لاوو ثددح ىنل [هنعلوةنانكة د !ءنءالاو ةغئاطو ةمعش

 ىوسةطسا وركذ ريغ نم ىأ سوه اءىلاءت هبا ىلههللا لو -رلاة لو. ادحأ عمسأ ألوهرأ أقلاهوىرا >لاىق اه مع , دحوةموآ

 بونثأوبأالا) نيعبامأ | عام 11 ء(د>أن كاشي دحر تي ورامىأ(مدت : دام ) هل وةمولو#لا نيب : هصرتع م !احّإ او دلاخ مأ

 هيلا تفادي( [تنكيف)نيترىأ نت جح)ب وأو ىأ( (ح>و) كلذ ىلءل الدلل ءنباهجركل الام ىأ(لاو وهخءلض# :

 22ه 8 ى داء دح هذ :هعمسأ !وأهم .اعءنوكيامالك ىأ (هنمعمسأ الوز هيدا لم أمأو

 سس سس هسسسسسْسسسسسساح ارر»

 ١ ىلاعتهّل' هجر ىرقملانيا لاقؤكهبلاقو ءبلقب هلا |
 هر هرض ىالا هرغغ ىلع * العد هحاش الهطاخ

 ةراغو مب يعم تزعم مث هف راطربغأل كلاحان نمدرولو

 ءاهقفلادي_ىىباتلا ىرمءلاركبورأ مامالاوهو( ىف! .:خاا بون ن ءلئسدقو كلاملاةو) ربدتف
 دا#اوهونا.خ دا قيامة رتل رع كب ىلا اخ كاوهريغو ىرو اا وكلام هنعىو ري دحماو

 كلدربغل - - قو هثامو نمت 1 هىدحأةنسقوتوةئسلا لجيرنأر 8 ”وحدغت وانو برعمو هو غوبذملا

 جحو)كلام (لاقهممىل ضف بو.أوالا) < كاش نه(د_>أ نعمك تي ورىأ(مةدحام)
 6 -:«عمسأالو و) < اارظذاذاهقءرلاةيهيلا راينا يكرا تكف و) لاذذااحاح تنك و( نيتجح

 قمل اطل سم وراككم ,دملاهنمعمسأالدارأ هنار هاافلاو لمقا ذك: ضل اهلا 1م
 قرب ىأ (هجرأىت> كب) هدنع( ملسوهيلعىلاعت هللا ىلص ىئلار كنان ريغ هنع تيك هوق

 عام أو( ٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىذ | هلالحاو ؛ًارامهنمثيأرا هلق هنمما رااملهل:جرهياعىاق

 ةدشتمالءورك ذل هعو ثخو لسو ه1 ءىلا«ن هللا ىلص هللا ليس يت :لآهلاوحأ يجف هندس

 لاك ىلع د: اذ_هوهنعد" ةوروشيدحلا(هنعشسش د دهنم تعمسثةلادع ارهاظه هن هيأوهست ايد

 يلاعب هنا بص راب لير سي اماوواحمو وب د ىبحل- > ألك نع ىور الهئاوهنا اورلا قهعرو

 اذ_هوءارب هن اك ىت>هتباهمرك ذنو هلالجالوأ هعابتا ىفءريس عن :نمهذو وأ د|هقاين ثاو سو هيلع
 بعصمنب ( هللادبءنيا) ديدشلا للا نم لوقنم ملعلوعفملاةْع هب( بع دملاةو!قايسلاب رقأ
 اذا)هحروه_:عىلاعت هللا ىذ رسن أن ب( كلام ناك) كام امال اورد >أ ظفاحلا ىريبْرلات باث نبأ

 ئث نم هو د يشأ نم ىرتع .ةرهدضت بابك هولرمغ) ا١.د_ةع يا لع ىلاعت هبا ىللصونلارك ذ د

 هندمالتو (ه2 روبي كك - ىلع كلذ مع هب ىج> يحتل دل ى>هعودخهدشأ !لءاذ «ىأ( حني وز

 نمفاسلان م (تيأرام :روالا هدسامو4-:ءلّ-هى !(كلذىف لىل هذ )هيلعموفوخم

 نمومدهاشإمم (ن ورتاه ىلع مترك :أال) لو هياعىلاعتهللاىلهورك ذل» 7 -اوموعوشج

 رح +[ نينث ةاعو س4: :-ققوت د ظفاحما ىفدملا ىهس لا هللا دمع ن نب( ردكنانيد# تأ !ردقل ١ىتاح

 هنءارقدوجو وهريسف”و نآر ةلاينيفراعلا ءاملعلا سدئر هرصعىفناكىأ غا رقلاديسناكو) ةةسلاهل

 ةظيحلا 2110010010100 بالا اديأ ث د 0 نع :لأنداكنال) هماكأو

 ىلص ىزل اركذاذا ناك هناري

 د نوهياعىلاعت هللا

 ى>) كب دوس ا

 1 نمىأ هجرأ

 اقوثهثاذعةرثكو هئاكب

 هياعىلاعت هللاىلصهءلا

 انينفنل تنأراه 5 ]1و

 نحس نمو أ(تيأر
 ضد ىذد“ ةقيام هللاعق

 ىننل الجو هلإك ضعي
 ملسو هيلع ىلاعت هللا لص

 ىأ (ه-:عشدتك ١

 هنع 0

 نبتعصملاوو) مل علا

 تعصمنباىأ 4 ِء

 ىورب ىريبزلا تب
 هفثعو 00 5

 امهريغو زاخيشل اهنعو
 ىالارك ذاذاثكل مناك)

 (يلسوهيل عىل ءتهلاىلص

 هع مصل هك حك قو

 انش وهو لوعفملا

 ةريسماش رك ةوطزك 3
 قنا هديا وهدلسسخع

 مولدشم رك داذايتعتن
 ل ا ل ب ا لل بلبببئب
 نما (مئاس اح ىلءكلذ د دنبثي ى أن يسعنا مضب (بعضي ىح) هرهظ لد :«ىأ ( ىت>:توهنولريغت ) مو يلغي عت هلأ ىلص ىنلا

 نمتقر عام م مك رعول ىأ(تيأرام مت ,أاروللاقف) كال انهم غن ىلعرمالا نيو هتف ىا (كلةىفاسوب هل ليقف ) هئانع دش :دهاش لجأ

 راين نوي نادعب ءالو) ىلانةمرع_غنو ىلاحب ارطضانمنورص.تامىأ ( نورتام ىلعمت ركن[ ال)همارءلاج وههاقملالج

 ظفاحما ىفدملاى ميلا ىأ(ردكن لل نيد ىرأ تنك دقل) هلاك ةفشاكمماق هيف لالح ةعلاطهو هلاجةدهاشمنءترصبأام مترصنأ

 ىلأن عول سرعة نارها ظلاو ىتالغلا لاوةداةىلفأ'ن عود ة عرز ونأو نمع »نبا هلاقل_-رموهوةرب رهىفأوةشئاعوهيبأ نعىورب

 قضت هطرتع مل(« ءارقلاد ان ناكو)ةثامو نيثالث ةنسفوتوءاكب هل ندهماسا نانا لاو كلامو ةبع هنعورباحو بون 1

 «'انع:دشو هلاك ةرثك نم(ه نب ىح) فا رتقالا ةعدلاب قارتحالا ةعول نه م( قبيالا] طقىأ (ادبأ ثيدح نه



 ىلعني نيبال نب نياوهورفابلا هيبأ س قلو رةءجسٌمل ب هناايوهو ٌةخس:ىفاك قدا هلاوأ(دثنبرةعج ىرأ تن داو

 هقاخلاج وهقلخ لامك قع( مسلاو) حا ارااىأةلهوملالادلا مضي(هاعدلا ريثكا ناكو) منع ىلاعت هللا ىذر ىلع نيني سلا نم

 نعددح للأ ارامو) هنوك ل اوتو هنولربغت ىأ ءارل ادي دشن ( رفصا مل-وهيلع ىلاعت هللا ىلصونلاهدنءركذاذاؤ) ةضرتعمةل او

 الا. دهاشأ ىأ(ءارأت نكاذإا ريثك ىأ (انامزهيلا)تددرتىأ (تغلت_خادةلوةراهطىنعالا ملسو هيا ع ىلا هللا ىلعفتلا لوسر

 2 ىدحا ىأ( لا دخث الث ىل

 اًثراقاماو لوةينا

 الاماك-_ه. الو) نآرتلل

 ءايلا حش (هيلعل 1 وو

 هعفم_ىأ نوالارعمكو

 ىلاعت هلوقب الع هنيدي
 وغللا ن-ءم_هنذلاو

 ولالا فاو رحم
 مال اوهالصلا هيلع

 ءرملامال-سانس> نم

 (ناك وز هينءبالامدك 0

 قداصلا ارفعج مامالا ىأ

 (دايعل اوءاملعلا نم)

 مل-ءلازي عج نمىأ
 ىوهلا ٌكرتو لهعلاو
 نيذلا) ىل-هالالوطو

 زوفاخت ىأ (هللانو د
 نوباسو 4 وقف

 هناثىأ (زع) ا

 ىأ(ل-جو) هناطا سو
 ىلاعتو هنأ>.س هنا در

 نجلا دمعناك دقلو)

 ده نياىأ (مماقلا نبا
 قيد_هكلاركب ىلأن ا

 ةدئاع نمزدلو ىم.لا
 اهمعىلاعت هبا ىذر

 بدسملانيا وهأيأعمس و

 نياو كلامو ةمعشهنعو
 ةئامو نير دعو تسهنسةنيدملاب فون دقو هوبأ كلدك و هنامز لضفأ ناك ةننيع نبا لاق مامر ثكم عرو ةقث ةنديق

 لوالا ناك( نآ ارقااأر ةءاما ولا ارك_هدماك اسىأ(اتماصاماوايل تماما)ث الث تالاح

 ١ ىلاعت هللا ىل-ص هعورمدع ىلع هفأتوهثاةلىلاهقوشةدشلوأ سو هياعمل أع هللا ىل دورك ذلهباهم

 مو سواق ناك اريثكم همااك قدر ودقو مز اك لا دوك انلودئازاهداكو مو هيلع
 لك ا

 | ةنمزالا قارغتسالن وكي و قارغةسالا قل ءاادب ودارملاو هواهرب 1 ىأ اهاريدك, مل ىلاعت هلوق
 ىك.الاا نه هلوةىف عراضملاكر م -اورضح ام دلزنما هلي رخو ةيضاملا لا هاك انه ىوف ةلءةمسملا

 | ضعي عقووردمم-ةباوجىئ مالا! (د# نب رفعج ىرأت نك دقلو )ىلا: هللا هجر كلام مامالا لاو
 ظ نس ىلع نب ني_ساملا نب ىلع نس نيدياعل انين رقاما اوهدج :و(فداصا )هنأ رقعج ب بقل انه خدلا

 ةد_حومءابو ف لأو نيثاههملانيعلاولادلا ذب ( ةباعدلاريثك ناكو) مهمعىلاعت هللا ىذر بل اطىلأ

 رك ذاذاف) هردص حارمشناوهحازمةرثك عمو ةضرمعم ل حلاوكحضلا لقأوهو( مستلاو) حارث ىقهو

 ىلا: هللا ىل_كهللالوسرأ هلالحاوهنباهلههحو ريغت وهنول(رغصا مل و هياعىلاعت هللا ىلدىننلا هدنع

 ءوضوبعأ (ةراهط ىلع) وهو( الا سو هيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لو رنعشد<ه:يًأرامو) لسوهيلع

 تفلتخاد_ةاو) ثد_لاهميظعتل كلذو ىلوالا ب رطلابربك الا ثدحلا ىنن هنممل هيف ثيدسل !لةنل
 | قتتودهاتكوقأ وبهذوءاجاذاهيلا فل تخالاةيةريثك ارارمهيلات بهذ ىأاريثك (انمزديلا
 ءارآت نكام ولد وك ةملارفع كه لاريمضوتاوذإافالثخ ا هلزتمتاقوالا ىفالتخا لزنف ةفلتخ تاقوأ

 الو) هيرىانيف(نآرقلا رقياماو) ماك-ةنال(|"ءاصاماوا يا صماما لا دخشالث ىل )ارم (٠ الا
 (ءاملعلا نمناكو) وغلا نعهناسا نوصلاعمت هيد وهمه ىأ هلوأ حم فب (هسينعيالاميف ماكي
 اذا مسّتلاوةباعدلاو هنوملو هكر ىف هلاحاذ_هو( هللا روث نيزلادابعلا )نه(و ةيعرمشلا مزلعلاب
 دقلو )ىلاعت هللاهجر كلام لاةمهون كا مهب ةافانمالف اخ ن س>وم جاهطلت سانلا نم المىفناك
 ةنسىلاعت هللا هجر ىفون ةنيدالملاءاهةفدحأ ىيدصلار كب وأن يد# نب( م.اقلا نب نجرلا دبع ناك
 الا 2011 هلع عتدقا ىف ص ىنلاركدي ةعبسلاءاهقشاادح[هونأو ةئامونينالثو ىدحا

 دارملاو فزنيالنوللاذاربد_ةنوأ عمس هوو لاسدانع هولوهجلل ىن.م فزن(مدلا هنهفزن هناك هنول
 رجاهنأ هانعمنامه طعب مهوثو مدلا نما مةدتاءةرشدلاةرجن !ةطرغمةرفصرف داقهمدلاسهنا

 | هل صلو لاق مثرارجالاالرارغصالا(هخىف هنأسل ف جدل )هلوقل بسانملاناب ضرتعاو الج
 هللالوسرل ةبيهر هنو ه قير باهذ, ناسللا ف اغجو لمأ لا مدعن هوهو فوخ ةلاح مث لجخ لاح
 دعل د) زاحن ١ اوهملاةحاحال وامهالءاودحت أ ردعللمق وهل امل هلل وع ةم( لس .و4.اعيلاعت هيا لَ

 0000 ويلا كو وعسل لاعتقال دس ىنلاددنعرك ذاقافزةفورعممتتجرتو
 ىأ

 قسمو(مدلاهنم)لاسىأ ىازأ مسك و نونلا مضي(فرث هناك ) لوعقملا ةغيدد (هنول ى ارظنيف لو هيلعملاعت هللا لص ييتلاركذي)

 ماع) ءىحأ ىأ(قاآتنك دعل او )هما ةملاماظعا ىأ | ملسو هيلعىلاعت هللا ىلد هللا لوس رلةبيه) هما مدا وهماركا لايك نمههااك مامت

 ىلاعت هللا نمهسفن ى ميت هنينع نبا لايتعت وكلام هنعو ةعاجوءابأ عمس ردقلاريبكلادباعلا ما وعلا نباكأ( ريبزلا ني هللا دنع نب |

 ' : عومدهينيعيف ىميالىتحإا ريثكا ىأ(ىب مسوميلعميل : هللا بديلا هدنع 2 ذاذاف)ةئامو نب مشعدعب قونتا ماشسب



 ةرشعلا ىفم_هقطلأ ىأةزمهثنوفءاهنوكسوةزم-ه تب( سانلاانهأن مناكو) باه نيدو هو( ىرهزلا تيأردقأو

 هلاقم فالتخاو هلاحريذ:ل ىأ( هفرعالوك ذر ءام هناك إو هيلع ىلاعت هللا لص ىتلاءدنعرك ذاذاف)ةدوملافىأ(مرقأو)
 هللاد_:ءورج نبا نءىوربورك ذب ىثثد ن#ىندملاةودقلا مامالاوهوربخ هتلاب( ما -نبناوغصق آتنكدقلو) هلالج ماقمىف

 5 ذاذاف) هذس نيود دأ ضرالا ىل -همنج عضد ملهنا اة.( نيد هت ا نيد بعتلا ن هناكو) ءرمغو كلام «ذعو بدلا |نءاو رفعحْا

 سانلاموقتى>)ءاكبلاىلعرمتسا 1.١ ىنءملاوءاةئلاوعانعلا ن ءءاعشل اوهءاكبل اناف( ىكب ل و هيلع ىلاعت هللا ىلد تلا

 نجراادمع نيديجىوموهو رغصم( ماس نب ناوغص ىت 1تنكدماو) ماملاد_دشءاكب هئاكمل ىأ

 (نيدهتغا) اهياعزيموا اة دابعلل نير ةكملا ىأ( ني دبعتملانم) روك املا راوغص(ناكو) لاو

 ارذحىأ( هوكرتيوهنع

 ل. اكلم ىلع هي ورم

 هدانق نع ىوريو )هنا

 هنإهنعىلاعت هللا ىذر
 ثودحلا عمساذا ناك هفطاحاو هلضفهدارزلندلا مكحأ ىنداهتجالاةبترل صو نوكي نا لم-< ءاريقنيدحماةدابعلا ىف

 ةالصااهيلع هشيدحىأ || موث:ىح ىبيلازيالف ىكبهد:عيل_سو هيلع ىلاعت هللا لص ىننل ارك ذاذاؤ) ةضرتعمةل جوهو ةنلاب
 (ليوعلاهذخأ) مالسلاو هللا دبع نسم نيد مامالا(ىرهزلات يارد ةلو) هلوطو هثك.لاصنال ءوكرتي و هنعسانا|

 واولاريسكو ةلمهملاحتفب || نياوهو ةثامو نيرشعو عدرأ ةنسناض مر ىف فور وهلا ليل ا مامالا ىجباتلا ب اهني هتلادبعنيا
 ءاكياايردصلاتوصىأ || ت* راع سم ةكي رعمميلأوأةلخ مهم سحأو مهلهسأ ىأ(س انلا اندأن ءناكو) مدة: نيعبسونينما
 ىازلا عتب (ليوزلاو) ىلص ىبنلاهدنعرك ذاذاف) كلذ عمو مهءددرتن حل سانلاىلا(مهب رقأو) لهو غاساذا ماعطلاوه

 ىداقلا قاواذلا كم نع هلوهذو هلنعنعو_ارعأو هنري >وهتةهدإ (هتفرعالو كفر عام هنأ كفل وها عىلاعت هللا

 ليزا لصأوءانعلاوهن اي ىلاعت هللاهجر كلامرك ذدتوهمما أو ل هلالجالر كفلابه ءاووهباقلاغم الة ضرعم

 ل يل كتل مدع هنايب مدقت (ةدا:ة نع ىور و )هنم بجعتيالف مهلا 2 لصرملهلاخزاو مهيد ب ىدتهاو مم. ىدتفا هنال

 لوي هاكموا خلا || تاه ىلع لوتساوبل رعد [دستا) هنعورت تنزل عوتم
 رثك الوالي والا وهومالوءايوواولارسكو ةمجعملا ىازلا مافي( ليوزلا و)ءاكبلا عمحاي_صوهةلمهمني»د(ليوعلا)
 ريغتل لاوزلا نمذوخأموهوةرعذ س هذ ىأءاعدلا ىف لوز لازلاغي ف وحلا ١ك جاعرئالاو ىاقلا

 سانشددحلا عاملا هد_:ءعمتجا ىأ(سالا كلام ) مامالا( ىلعرثك الو) ءياءناكاع لاح

 هياعىلعو كنمابيرقسلحاد_>ىأ(1١.ة.م تاعجول هالليق) جن لك نءءونأوهرثك نو دال
 لق ف صون اوناك امدعب

 تلعجول هلل ق) آىفنم كنءمهضءدعبوم_مترثكسل مهد يعبام( مهعم بو موهابي ف كنعذخأ ف ثيدحلا
 اغلبم ىأ ايليت صرب( دانعم او هاك غلبملاتو هى عقردوأ ااكمزلا لو عوقولامد_ءىفامهتدب ةبسانلل ىمتالولو ةقلحا

 عمل ىأ عام_-الا [ورغ ىلا: اوصأاوءفرئالاونم نيذلااهيأ اب للا لاق ) ىلاعت هلو ةبالدخ_.ءايدان وماذا ا امدح
 مر ثك ل مهلك موقلا (هفونو) هلو ةبهتدنو هناي لاهل قمعتم ىف :ثيدحاةنارةنمل تو هلا عقر عتم نوجا

 افي نعل اوكب ناكو عد مل_فوه.اعىلاعت هللا ىل_ص ىبنلا ثيدل> هدنءرك ذاذاف كحضبارنيريسنباناكو) ولبلوج ومهضعبدءدو هلوغب كلام هلاقام ىفاوبام ل ةن مث ىفاثلا مزه لوالا مزا كف (ءاوسا موا -) ريق وو« ءارتحا ىأ

 |ىف رضح نمرعأىأ (مهرعأ مل- ىوهياءىلاءثهلل' ىلص ىبنلا ثيد>أرقاذا)ةمسلا بتكل اباحأ ايلمتسم داك لعب | 8, أو ةثامو نيع-:و ناس ةند.وتىدهلا نبا ثيدعأب سانا ل أدل نا لاقو ثيدحل انش ىأ ىنمتلاءانعهوأ مالعأد_> !ىوئاوثالابفورهملاىرصبلاةقثلا ظفاحا ديع_بورأناسس> نب( ىد-هءنينجرلا دبع
 لاح م ل ا يس ل سس ششي سس ا سا سس سس سس سس سس” ا سس سس سس ١

 (ثافعث ه1)

 اهيأارىلاعتهللالاةلاقف
عتواسم ركدو هلاريقونىأ( ىتلاتوص ف وف متاوصأ اوعثرتالا :مآنيذلا

 ايح«ءهرحو)اميظعتو هلازيز 

 اداف) مسبتيىأ(ثحضباعر)نيعباتلاءالجا نم( نيريسْنب | ناك ه)ءاقللار ادب قزرب ىح ناو ءاقب ةقيةحلا ىف ءءانفنال(ءاوساتيمو
 ققاسالرركدا ارهاظااوانهةخ_ن ىفاذك عضاونو عضخو اخ ىأ(عشخ ملسوهياعملاعتمللا ىلهىنلا ثيدحمدن ءركذ

 وهثيدحتاب سانلالعأ ىيدملا نبا لاقدج أ هنعىور ثيدحا ىف مالعالا دحأ و هو/ ىده نب نجرل ديعناكو)هيليىذلا لصفلا

 وأس انلاىأ(مهرما سر« اعىلاعت هس اىل ههثيدحأرقاذا)اظفاس ناك ينهبابا مدي ؤ تيأرام ىرهزلا لاقوىد همني ن جرلا دب



 ثوص فو: :اوصأ اوعفرتالا) ن 1 رقلانم استقمنجرلا د عىأ لاو( ةلوعم مهعل ةبانعو ثمر 4 ةناعر ىأت ك٠ نااب) هباحصأ

 دذءهل دكلام) هيام دعب هد ءاورىأ(هشي اا رةدنعاهل- الىأ ( اسي هنا لوا و :دحىوارتوص قوفاذكو ىنءنأ ى لا

 هتلالص لا لور ثيد> اور مات )ل. و رطىأ(فلس !اهريسف) :(لصف)# هناوح لاح قدس هن مالاك ىأ( هاوق عامس

 2 دارأ هلعلو (همئسو سو هيل عىلاعت

 3 وكس مج عملا هل وأ حمشب

 دقو عنا مذفةيتحت

 ركب ونأان: )ف رصن
 ةدحوملا حتمي (قاقربلا
 دحأ مامالا ظفاحلاوه
 د_-#منبد-+أ مالعالا

 فدناصتلا مم يص

 نيحيحصلا ىلع ج رخو

 ىسهيلا هنع ىور
 قدحسا ونأوس يطأ لاو

 دانغسىف ونه: ءانياك
 نرشعو سة

 ىأ (هريغو)ةثامعبرأو

 اد ل -) خ شملان م

 (ى :طقرادلا نيا

 وهو نكسنإو ءارلا حتي
 خيش مامالا ظوالا

 قابوس مالا
 دادغس ةل-ك2نطقراد

 حمشب 0
 ةهلدس>وم نوكسو مه

 ا ) ةمجعمرسكو

 هلو 0

 (ناطقل ( رح ني و

 ل ,دشتو فاقلا حتقب

 وبأن « )هر كسنياىأ( ظو ءامار هم نب نيس اان ”دح) هلع ا "4 وهلوقثردحاب

 تود قوةؤ-:اودأاوءفرتال) هد: ءنملابطاخم (لاقو)ه-ءامةسالتاصنالاو (توكلاب )4س سلك
 ( هب هنا) ىلع لادوامت ماعدناو هاك ايما هالتىتلادنا الا(لوأ و ىلا
 هتايحىةةيقح( هاوق عامسد_:ءهل بحب ام هدي دحةءار دمع دذالان )وهيل عىلاعت هليا ىلصأ

 0 دلال لا نم
 امضحاذا اذهوأ ناغاذا اذه »ب ّى ا 6 د هند

 عاما 0ك هلناكهناهنعل_ةنامىفاني هس اعف لله م_سعضرب هنا ن هكلام نع هقنامتلةناف

 رثك م ةطاوريغ همالكن وعم ثيحاذ_جسانلاةرش 1 ل-.ةناكلوالا هلاح تاق هذءس اذ لا

 الم بم عضال هنانو: دل الاودقوةر 5 در كلنا ىأر كلذ دعته. اع سانا

 اولدتساو رثك افادحاو أ هع سمكا كلذ رمس# مناف هلئْغل نمزاكام عامسلا ةبترعىلعأنالدوعمساذا

 ؛ غلي هنعىلاعت هللا ى در ىلءوءام ا اغن ىلع ىنع سانلا بطخ سوهيلعىلاعت هللا لص هنأب 'الذل

 ىلهةملانوكو 26 اودارانخاو لدعم وكن لاك عاورش ا مهنار رقتام لعق سانا

 ْ 2 [نااءاتوأهو 2و ىدرك نم عفت ربدحاو ناكم ىلع
 مل وهيل عىل اعتهّللا ىل_صدتلا لوسر ث غ دح باور مظعت ىف) مداعو اا ىنىل فال

 ىو ع- | ةغيصن هئنسةخن ىو هنقلعتيام علي جوهلاعفأو هلاو ةالا هريس فطع(هلذسو

 ثيدسلاب هصاص خالوإ فهناك هتج رت هجردأ [ك هلبق ىذلا لصفالةمتث|ذهو مهتنسو ىرخأ

 لامست ةركس نيابفورعملا( اظفاحت ادع نينا انندلل ]لا ةقادذكمهاوردهأ ثمل ١ ه]ىأو

 ركبونأ|-“ 2 >) لاق 4 هد عو فرصلا هيفزو< هناوهتجرتتمد#:(نوريخنب ل ضف وبأ اند >])

 ملا اممالعالادحأودادغب خش فاش لا ىىزر الا بااغنيدجأ نيد نيدجأو هو( ىفاعرعأا

 ق>ساىفأو بطلا او ىييبااو ىر وصلاك ريثك هنعىور زن ي>يح دل | عر واهم ليلا فيئاصتاا

 ةقورعمه ةةلرتو تنام ورأو نيرمدعو سن ةن-سبجر لوأ ىفدادغبي قونو نوريخنب ءاوىزاريشلا

 مالسالا خخ ..ش(يطقرادلا نحو يأانثدح )لاق(هريسغو) فاقول ههمءارو ٍءهل_حومدأ. ع , ىنامرع'او

 فقوزرعنبا هل هاك ا مكس مهضعد وس وقم: وار وداد_غس هل 2 نطقرادل بو فمهناو مده: ظفاحما

 ةروسكم ه ةدل_كمةمحو٠ عييت دل عاجل لحس نب!( موب لاعا مدح ]لاو لوالاىلوالاو

 1 ل هأماما عدلا ىطساولا ! ظدأ احتارق ةعجوبأ ناطقلانانسنيدجأ ان ل_- )لاول عافلا م -انزو

 دلاخوبأ( نوراه نيدي زيان دسح)لاقن لأب ا هل رخأو نمت مو نيسجنو ناس ةنس فوت هنامز

 هرعرخآ ىفىعوهن٠ ظفح أت ءأرام ىنيدملا الاقمالعالا دادس هاَرلادياعلا ىطساولاى 0 فلا

 نب ةبتعن هللا دبع نين جرلا دبع(ىدو «ملاانث دح)لاقةةدلا هل جرخ أ ونيت امو تءسةنس قونو

 قون ثيدحلا . رمك ةقنوهوربمك قلخ هنعىو رو كوهوىدوع لاف رعاذلود وعدم نب هللادمع

 امس -كوةدحوملا نقب (نيطبلا لمنع نازيملا ىف هتجرتو ةئامو نيم _سهنس |

 (نوراهنبدي زيانث )هنامز لهأ ماساوه متاح لأن الاقامه ريغو ناخيشلا هنءىور ىطساولا رفع وأ أ ظفاحملاو هءاطلا

 00 ما بارو ,دلانباداوو نقد م ظفاحدجأ لاق مالعالا دحأ ى دلدلا لا

 نباهنعىور مالعالاد_-أ وكس !|همتعنب نورا (ىدرعللاب )ىع رقوةعكر ةرشعت د ىحضلا ىلصي اددتال ىلا

 نارمع نب مل سمدللا دبءوبأ هل «ةملاريسكو ةدحوملا سغ .(نيطبلا مل هن عز هن موني: سةغس فون د ثإد ك اريثك ةقث عيكو و ٌكرايملا

 هريغودجأ هقثو نوع نباو س+جالاو ىمل.لا نجرل دبع ىف 'ونييسحلا نب نيىلءولئاوزبانعىورب ؤوكلا



 ىيرادلاةءاوريف اكن وه يمنيور عت ىأ(لاق)ةدابعلاو جحا ريثك ناكو ةقئاط و ذاغمورع نعى درت ىدزالاوه( نوم نوره نعإ)
 ( لو هيا ءىلاعت هللا ىلص هللا لو .رلاة لو. «ةعمساخ ةة) هتمدىلاتدد رتىأ ( ءذعىلاعت هللا ىذردوع نياىلا تقلتخا])

 ىلاعت هللا ىلص هللا لو سر لاق هنأ -! ىلع ىرح م ) هنامز نم اق ىأ ( امون ُث د هن الا ) همساري وضد مكي ناك هناكو همسا ع رصد ىأ

 نو.ااردحتيةخس ىفولادلا ديد كثب( رد>:: قرعلا تيأ رىد) سفئلابدخاب مغهيلغ ىأنوكسوح تغب( برك ءالع مث مل-وهيلع

 هع« نعملهثيو رىذلاهثش دح ه_-:ءىلاعت هللا ىذردوعم نباىأ ( لاةمث) هترثدك ةهج نم ىأ( هج نعإ) الزان ليسن ىأ

 أوئلفذم«امىلعيذك نممال او ةالصل هياء هإوةىفلوخدلا نمايداغت هلكاذهو اذه لة: ىف هلوقأاممىأ (اذ نمسي رقوهاموأ)
 غ.م  هللاوذرسنأناكولثءلاثدحاذااض:أءادردلاوبأ ن اكو رانلا نم هدعقم
 ك0 ص بيبي ب( ب(بيييبيبب”ببيببب#ب

 ىدزالا ىباتلادراعلا(نوميمنبورع نع ةّسلا هج رخاودجأهةةوىفوكللاهللاد.ءونأ نار ع نبأ

 لاو) ةئامو نيعيسو عراةن:_سىفونوةح> ةثامع> ةق'وهوهقاي لول _بوهيلع هللا ىلص همز ءكلردأ

 هللالوسرلاو لو ةي]ث د اذا (هءم_اسخ) زي يك( ة:سإ هيلع تددرتىأ(دوعم نيا ىلاتفلدخا

 ثريد_-ه (اموبث دح هناالا) هنعلةنلا ىفاطايّحاو هلةبيهوهرك نلانوص( لو هيلعملاعت هللا ىلص
 مغو نزح هيلعرهظ ىأ(بركهالع مث ل_وهيلعىلاعت هللا ىلص هللا لور لاق هنال ىل عىرجف) هلق
 دوعسم نبا( لاق مث هتوم+ نع)ال غم هنمالثاسلرني ىأ (ردحتي قرعلا تءأر قل سفن بضل ىدؤي

 ةراشا(هللاءاشثنأ) ىنعءواظفل ها ىوا م كل هب وراك مل_شو هيل عىلاعت هللا ىل دلل لوسر لاو (اذكه)

 اريسه-يلعديزب ىأ(اذ قوفوأ) ل ةيلاملوةيناوهياعبذكلا نعزارتحاوهوجحالصلانياناتك

 ىذرهنم طايتحاوهوادج ىلا فما ةةااخع (اذ ن مس. رقوهاموأ) هنءصةنيىأ(اذنوداموأ)

 ةد_ثنءهدوهكل هنولريغت ىأن يل مهملاد محءاردعب دو مءابب( هوج ود رثثهنأو روؤو) نعش

 عج(هجادوأت خف:ناو)ةرغرغلا:مهموةلحهحو راس ىأ رغرغي لام دبعلا هب ون ل: ثددح ىف

 مدلان اما ةبام_هريكامهخافتناوعباذلاامهعطقي ناحدولاو ىنعلا ىف ظءاغ فرعوهو نيب حدو

 جرخأو نازياو بيذهتلا ىفمرك ذ( ةني دا ىذا ىراسنالا) مرقرغ كم مهو ةيمحتةاخئمو ةلمهملا
 ( مزاح ىلأ ىل-عسن أني كلاسرم) لاناكك لامن ءىو روهوج ر-:موه ءءاح لا ءىف ىذمرتلا هل

 هري غو كلام4-:غىو رىذلامال_ءالادحأ جرءالارانيدن؛ةملسوهوةهحعه«ىاز ويسهم اخ

 ىو رب ىأ (ثد_< وهز ةةبلا هل جرخأو ةئامو نيسعب رآةن_سؤوت ل-2ههنامزؤف نكي ل455

 ىلإ كلذ بدس نعل ش_تزي->(لاقو) هة:لو< بلكت واحت ىأ (هزاخ):.دنعن!ثيدحملا

 هللا لوسر ثيدح) ىورالعمسا ىأ(ذخ 1ناتهراك-:) سانلاةرثك' (هيفساجأ اءضومدجأم

 لاقلاك وأ لاق ث دحاذا هن عىل اعت

 (ههجودب رتفساورفو)
 ىأ:ذ_حوما ددعشتب

 دوم نباهجو نولريغتف

 ربان فدي ذو
 بو-ثم داو_-س ىهو

 نولهدب رلاناذ ضايدب
 ىور- ملا لاو ءرمغلا ىلا

 نولت ىأ هنولذب رثلاقي

 ىقو) دامرلا ن واكراصو

 ةخلقو (دقوهناور
 ىأل( هانيعترغرغت) دقف

 دوعن اان. عت الما
 نم !يوكدد رتءاعمد

 لصالا ف ىهوةرغرغلا
 ىف بو رمثملا لعجتزا
 نمقاح اىلادد ر ومقلا

 ثيدح هملهو علم ناريغ

 ةروت لب ةيىلاعتهللانا

 ئأر-غر يلام دبعلا
 هموةل>هحور غامت ملام
 ىذلائئثلاباهاريدشت

 ضيرسلا هيرغرغسي
 رغص.( مرق نبهللا دبع نب مهاربا لاوو) حبا ذل اهعطقي ىلا اا فورعنمىقنعلاب طاحااموهو جدو عج(هجادوأت خف :او)

 هتلرع م-ميئانأ ىعملاو لبألا ل3 لالا قوهوىأرلا ىف مادقملامرقلا نتاوي انا ىلع نعوةك رعملا ؤمادقءىأ ىف اةلابمرق

 ةله-همهؤاحو ىازلارسكب ( مزاح ىلأ ىلع) ةرجحلارادماماو هو( س:أ نب كلامرم) طقفىد هرتلا هلجرخأ ( ةايدملا ىذا ىراصتالا)

 ىنكيمل ةقثةمي زخنبالاقةروضورأو كلام هنعو بهسملانباودعسْنب لهسن ءىورب مالعالا د-|ج رعالادانيدنبةماسو هو
 ىنععوهو خيشااوأ عضوا ازاج ىأ( هزاجف) لو هيلعىلاعت هللا لص ىلا نعشدحي مزاحايأن الاحناو ىأ (ثدحي وهو) هل ثمهنامز
 مفا) لا 1نايدب وألاقلا ناساي لاذ لاه_.!عدروأ نملاراذتعا(لاقو)هنع ثيدحناذخايا هلا ساحل ىنءماو:زواجو هنزاح



 هللا ىلصهللألو سر ثيدح ماظعل 0 ”ةلابم عمناك هناىاهت هللا جهنم تجعلاو ىحتدلا لاق (متافاناولسوه- ءاعمجلاع هللا ىبص

 | سوةيلع لا "نا لص ل ضل از جل هينعسي لاذ لوتي و هقلاخ نآم ةندمالدأل عد لعمدقإ سوهو اعلام

 ىف ةاثل١١لأقنلذ ىلعراصمالا» املع نمدحا «”ةاو اوهلوأ 0 ”:اوهنعم اهمامو هود :لو.سرل مانا اموىلاعت هلوقعمدربغلمعب ,اطورمد#

 ها ةلصالا كرس وع رع رعل انلمعي هند> وثاثي ؛د> رع ةنسىفالا لسوهيا عىلاعت هللا ىبص هللا لوسر فلا تملهنان هلع

 ا 0 ىناجأ هللاةؤرصم نمجج ر<نابهماقناطا لا ىلا ةيكس !املاهءيسهقلاخالوه" ملا غ ىف ىلا عت هلل ارم“ كا

 نيتثامو عبراةنسةرخالا ىداج نم نيرمثع عسانا ىفوث ناد اب ةديدلا هتك فلأو جفا كام ناطاللا ةامكلاكلا

 مهنا ىلعءانب ةنيدملا لهأل عنا كلام سهذذ لد اعملا قةقام ةءءاههن !!لوصاو ل. ادلاريسأدهتغلا نأ قالو ىبت |ىلاءتهلنادجو

 اا اعل ماك يفلاخ مره ا دج لع مدعم راربالا دول نيعناعلار ادنالاو نم رح رجاهملا نممهثاب انآ نءاوذخأ

 عجرو هل 5:ىفمهوتوأ خوستمهكي .دح نا ىلع ل دهثءاور ىفال<لعاذاىوارلاناو هوكمقن اما املعلوصأ ف التخاهمشي اذهو

 اية سمهدقدم لا عضونوكي :نان نهعت :املاعاجالا ةلزنعنواك ثيحدي !!لا سراب فاو طا ىفةكم لهأل عازهرماظنو وهل هقب هم ع

 هوم 131 21 اراهاطظ فا اك ناكدن :ا هيما لوح هويدا: عمدت ر يفلت !١لوقاماوةعدب هنوك. !هوريكم هنأب هيف كك لب

 نودعرغل !اب لمعي هندج وف هلوقو ةبمشالب مدلل لذغلا نأ عم مةعال نهدهريغ 2 ىلا ةم سهلا درت لك ناش اذكهو

 ىذلا لعفااوه لصالا

 هل_ةمردع» ناىيلءال

 لاقو) لضفلا بارا نم

 نياىلال_>رءاح كلام

 ءايلادددشتب تقلا

 ل-< ىل_ىقهعامتساو ناهتمالاو لاذ الا "2 كع ؟, دك انوص ( مكاقاناو ومل-تو<» ءاعىلاس ع” هللا ىل_ص

 له « ال ناك هنأ نم - :علع ةنام فان الا )هه 0 ةراذلو هنأد ناكاذكهو هميظعتب

 انهاذ_هداربال4_جوالف ماكحالا ثرداحا فدطاي”حاّودش أ هناؤد ,دملالهأ للعود اوبحلامشي داب

 وهو ثددح نءهلأ ف بهسسملا نب اىلا ل-جرءاحلل ملاقو)ام ه ه] سأ .مالرخ ّ ةوثماظعتلا لدقو

 ل د-ةو4- -ودقملا

 نع)لجرلا ىث(هلاسف)
 لا او ىأ(وهو ثيدح

 )م حطضم) سدسملا نبانأ

 ىل-ع4 ءةجعضاو ىأ

 (هتدحو سل>5) ضرالا

 فاكتفا ضن رعناك هلعلو

 لدرل ا ّق
 لادلا ريب (تددو

 ىأنونلاد دشن وةلمهملانيعلاب( نعش ن 0 0 تدنقو ثدم>أىأ ىوالا

 ناكىأ (تددو ل_جرلا هالات هب دحو سا و: مااحةل او ضرالا ىلع همخ> عضاوىأ ( ع حطم
 ىل_صهللال وسر نعّكت دحاناته ركىنالاةذ)ك محار ةلرمو 0 *«لىأ(ن 2 لت ركاب

 نوكيد# هنانيريسنبد# نعىو روز هعمايدانو ثيدحالا هيظعت ) حطضماناو 0 ءلاعلىلا عب هلأ

 رهظاىأ( (عشخ ىل_وهيلع ىلاعت هللا ىل_صهللال وسر ثد د هكح صلاح ىف(هدةعرك ذا ذاك حز

 هللا ىل_كصهللالوسر ثدد- مثدالكلام ناك سعصم ونأ لاقو) هن اه موابد أن كان وقفا

 ىك>و) ثيد-_>الىأ( (هلالال- )ا رسهطةءاضوةمىأ(ءوذ .وىل_عوهوالا ل_بوه ل ءىلاعت
 ني-سحلا ني ندداعلا نيز نب رقابلا( دم نيارف_ةجنع) ءوضوىل-عشيد- لا ىث(كلذ كلام
 نك مد "اك ىرعم للا هو (هللاد_بع نب بعص لاقوإلا-+ب رقمد-ة:دقو بلاط ىلأ نيىل- ع نا

 هفنعثد_<نادارأ اذاىأ( مل_بوه_,لعىلاعت هللا ل-طهللالوسر قدك حذرنا نيفكلام

 اضونو)
 (عجطضمانأو ملسو هيلع ىلاعت هديا ىلص هللا ل وسر نءك5 د>اناته رك ىنالاةذ) ك_بىولاك كك فنا ءان ءلا_ماكة لو تع 71

 وهو ىنراقلاسهذمىلعن وتلا وعام اداب هر و4: ملعلل فرص عذع 25 ريس ل نع ل :ىألوهما غد .صد(ىورو)ةيلاحةلج

 ىنطقرادلا بةعتدقو حيحصلا قهنعه" ١ ر وىطقرادلا هلاوهنمعم-: لو نيصح نينار عودرب رهى لأ نغ ىو ربمال_عالاد- ا

 اموموصت 0 ةتدصلاد رعب ءاعرو لعلاريثك ة>>ةقب ناكو ى تن ا4 :معمس نهيق دود ءموه لب "ل مل--محرشىف ىوونلا

 ' اها لوامراشم دحمدنعو ذاذاف) هءاحاع مىأ(كحضي نوكيدقهناإ هلي : وط همجرتو ى الاقدار وأةعمس هلوامو رطفيو

 دمع نبى عصمنيةرار 7 قارا ردا نر ركن نأ نيذح اوه( صو لانو طابوارهاظىأ )عل ث*خلسوهياعىلاعت

 ىنألوةب:رم ءالوةجح ةقثوهو ةءاجهنعوةف |طواكت لام عمسا عملاعو هم هزل ١ قو كال طره اب عمو فود وبلا

 هللا لور ثيد<ثددحال نعىلاعتهللأ ىذر سذأ نبشلام ناك) تنم بتكاو بعص ىأن :رعسك:الدجأ هنبالقم-ةخ <

 كلذ ل ثمىأ (كلذ كلام ح>و) مالا اوةالصا|همأ عده دك ىأ(هل الالجا)ةراهط أ (ءوضو ىلءوهوالا لسوميلعىل 5 هللا ىبص

 ىضر سنأ نب كلامناك) ىرعإ ْرْلاتداث نيبعصهنباىأ (هللاد: .ءنب بعدملاقو) مدة:دقو فداصلاوهو (د#نيرفعجنع)

 م هنعهثي د دارا اذاىأ(ل-وهيلعرلا «: هللا لص هربالوسر نعت د>اذا هع اعتهبا



 نفىأ(كلذنء) كلا ىا(لئبعمملاتثدحي مث)ةلذبلابءئريغ ىأ(ملايث سدلو) هوو طشلابىآ (ايهتواضوت)
 لق ريقو لا سحق مال لاو ةالصلا « لعميد ماقملاىأ( ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هبال وش رثيدح هنا لا دز كلا: هركذام سنس
 ةنومءمىلومىفذملا ىرا_هلا_ ءةصموأرا_دنيناءياس بفرطمهللاد_عنباوهوةروسكملاءا رلادبد كنب( فرطم لاو)مانالا

 أ (اك!اسسانلا تأاذا ناك )ةع رزونأو ىراخ ءلاهنعو ىراقلا عقانو ءااخ نءىور سنذانيثالام مامالات أ نءاوهو ةلالملا
 هدو جورخوأ لو ةدنمهناثد قءلءاول-هاعيفوهن ممل ءيلهذانالوأةمداخماىأ(ةيراحممبلاتجرخإ) هنانىلءاوققو
 ىأ(لئالاوأ) ةيوبنلا ثيداحالا لقنىأ( ثيدحما) نودي رثأىأ(نوديرتخ..كلاك!لوقيم-هل)هبراحملاىأ (لوقتن)
 ناف) ماهثالا ىوذ دنع ىذالام 606 ىلع ىحتدلامهواكرد رعتللالمالعتسالل ماهفةسالاو ةيهقفلا عورفلاهءاور

 ىأ (ىل.ئاهلااولاق

 (م-نلاج رخل اهديرن
 رع 9 نءهتنيهلعىأ

 لازإ كل ذلاميظعت(ثد مث)ه-ولج وهرايثىهتثيهحالصاب ثدحلل (هلايثسدلواءهتواض ونا

 ة+سنىفو (ملسو هيلع هلل لص هللا لو سر ثيد> هنا لاقف) ءاىعادلا نعىأ(كلذ نءلسف بعصم
 اولا” ناو)ة لاح فرغت هروشو كذب يقح ىأدب زمالو نالفءنا ف قيقانال ةتءظع/كللرتاذااكحدبملاعيلي و سا

 ه-ءلطنىأ (ثيد-لا لعافلا زب( فرطن لاتو) لقاك مانعتلارر دسوهوريد تلة اسال همي ناي نصو
 1 ةنوميمىلوهراس نبناميل ني فرط «نبهللاد عنب فرط ءوهو ءافونيتل مهم دن _ثمءار وءاطو
 ىأ(هلدش ف ءلم) (اك لام سانلا تأ اذا ناك )نازي نه: جرتو نيت امو نيرشعة:سىفونكلام مامالات خأ نباوشو
 ا مم هيف ا ةيراح مهل لسرأىأ(هيداحا مهلا تح )مها رقالهجورخاوملاط وهزم لخادوهو باطل

 ىغىأ (لفغاف) || مآهفةسالاةاداربدقتب( ثيدحلا نوديرت)لكلام نعت( خسيشلا مالوقيإ ةداعلا نمرلعتامل (مه لود
 الءاكأو ضواضوتوأ الماك أ نب رث(اولاةنافإهقغلا لاسم ىأدهءالهفب رعت( لئاملاوأ) هعامتو ثيدحلاهءارقنودي رثأآىأ
 رهط ءانعم وأ || لغدإ هتءارقىأ( ثيدحلا)دب رث/اولاةناو)ْئمريغنمةعرسسد(مويلاج رخإاهتءارقىأ( لئاسملا)
 الفةرعللواولا(بيطتو) || ه:ئارسيطتاع خوضتو(بيطتو ل_-ةءاو) هدب ىف:راهطلاو لسغالدعملاهعضو م ىأ (هل_فئةمأ

 هلوق ل_بةهوكىاني || وأاةاطم ناس ,طااوه(هجاس سدلو )ررمءو ربر سك ديدج عج هيناثو هلوأ مضد ( اددج انأ”سداوأ)
 (ادد_جااث سلو) || عطوو) هسأر ىلع لمحل ةدعملاهةماع طوىأ(مه.عتء) سنرعااك'ئىث وهو هنمدو-الاوأرضخالا

 ديد_جم.جْنيدم- ضد || ماا كيو »وهئارقال دما هل ىف (ةصتمهلىأث و)برعلا فا رش أ هداعىلع( هءادر<_-أر لع
 لمشف اكحوأةةيقح || ايياعسا<و) سامال هد نء(ج رخف)هتعف راذاهتصصن نمرنسلاو ىبمرك لاك لاع'ثاهدفو
 سداو) لوسغلا فيظنلا| | ماي ئععلعافلا دامب زو ولو عقل ءانيلا( رخسلا زيالد) راهرلا و هنيكلا ىأ( عوشخملاهيلعو

 ىلا ةفاضالا ( اس هللا لو سر شه دس>):ءارق( نم عرشب ىد هه سلج هرطعيل:ذ_:عدقو ف ف ورعملا ىدنحلا(دوعلابإ]
 ةدئارلا مناك مل_-وهيلعىلاعتهللا ىلص هنافاديط ءا < ركو هلالالج|( سو هيل عىلاعت هلا ىلص

 ىلع سا نكي لو فرظمري_ ةىأ(هريسغلاق) مدقنإك ايح هلك هثيدح ساجم لعجف ةييطلا
 الث دحالهباعر هل -_هفاعاهنا معن( لو «.اءىلاعت ساىلصهللا]وترنعثدحاذإالا ةدنالان]*

 7.2.١ ىلإ | كلاممامالامعنياوهو بجر ىف نيشئامو نير دعو عيسوأ تقنسىفوت هللادبع نب زرع وأ رظخمالا نال للا |] دسم عنب ل وعمسسا ل يقورباع أ نب س وأن ب هللاد عنب لدعم_-اوه (سي وأن با لاف) سفن
 2 (م+ 5( 5 / ىفهلج رخأو ة>-سنيرثعو ىد_>ااكلااءمزالوهري غنعوهسنعىورهتنبجوزو هتخأنباو

 عمسورإ هيسانك نسل رتومتاحوبأ هلاقاك الغ_ةمناكهنالىفاسنلا هفعضو نئلاو نيحيدملا
 ( قومها ةر سر ىلع أ تسال 707070707777اال7ل7ا 7077ج
 ليقوةيلاعلا: دا لثمليةو سو رعلارب ري ةلىيمداصديد.ث#و نون حتقب ب حتي و ممر سدكب ( ةضنم هل) عضوت ىأل وهنا ةغيصب

 ريمضلا نارهاظلاو ناشلا ىأ ليق(لازالو) عودا نمهراث [ىأ(عوش#لاهياءوابءاعساج. فج رخدفإل ىسركسلا اهبدارللا

 ىل_صهللالوسر ثيد_- نم غ رفيى>)دوءلاداعب و (دوعلاب) رخبدي ىوربوةحوتةملاةمجعملاءائاديد كنب( رخب) كلام
 هللا ىل_ص هللالوسر ثدحاذاالا صنم كل: ىلع ساح)هللاهركلام ىأ( نكي لو) فرط هرب غ ىأ ( هريغ لاقل -و هيا عىل اعت هللا

 سب وأ نب هللادسب ءْنبليعم_تاوهو( سب وأ ىأنبالافإام_هو فو هقسفلاوريسفتلا نم مولعلار ئاس فالذع (ملسو «يلعيلاعت
 هل م متاحوب | لاقة#فئاطو ىوغبلا يلءوناخ ثلا هنءوةعاجو هيبأوشلام هلاخنعىورب سذا نبك لامت أنبا ىحبصالا

 هناا يطىأ هريم-ض
 انههرضالا ل-:ةو



 الوإ_سوةياعىلاعت هللا لص هللا لودر ثي ذخمظعأنا تحألاقف) كلانه ل: «سخس نذل اع (كلذىف كلان ف١

 اكل طا ه احىلعىأ(ا :كمتم]هل .ءاكىأ(ةراهطىلعالا) مال 0 دك ىأ (هن) عف ةرثوبصتلاب (ثدحأ

 ثيدحابماك-2 :ىأةددشلالادلارمسك ؛(ثد<نأ هر كي )كلام د !اخ ىأ(ناكو) سا وأى أن باىأ أ(كاق) هل 00 عمو

 (رعش) ليقدم نمو لاع وأ طا نءافوخ(لجعةسموأ ئاقوهو) ارئاسىأ(قيرطلاف) ىوبنلا
 ناسحأ )كلذ لي حاعت فكل امىأ(لاقو) لالا لجعتسللا عمكيكيدقو د 6 ملا ”لرديدو

 مدي (ةرمنير امذلاق) مت الاهجولاب( سويا ءىلاعت هللا لص هللا لور 5 ثيدح)ى ااطل قاف ا ان( موذأ

 ١ -- وأى أءارديد-ثتو
 عج ديا جومرو وهلا ست غاو هسابل نم هل عقي ناكام دس نعل مس ىأ (كالذ كلا! ل .ةف)|

 ىأ(هيشد - الو 5 4 ”لعفاع(مل_بوهس .اعىل أع هللا ىلص هللا لوسر ثدد> رنا لاك

 ةم.هىلءهناكم قاس ااحىأ (انكمت مزة اك(ةرا ا يي تدد 0-2

 لاق) _سوهملعمىلا عت هللا ىل- صدللالوسرهن ءتدحامعرالا- .1لامدعن مهيقا زق ةومسمردغ ةر همسه

 (متاووهو وأ قب رطلاف) راموهو ثددح 21 ل ني ىأ(ثدحن أ هركي )ىلا هأهللا هجرشللام (ناكو

 | نمدلجعلا ل- ءقاذلو ةلجعلا كرف هلكرب#ا ناؤ ىف يفةلد عىل ع ىأ( لجءة_بموأ) هاجر ىلع

 ثيد_ > مهثأناسحأ) كلام( لاقو) هل_ة:اهيف 8 ٌىطخيقلازلا لجهة عمنوكيد- هو ناطيشلا

 وبأ (ةرمنيرا رض لاتو) همه ىلعنوءأن وكيل هإ:ىفىناتاذلف ( لو ةياعولا عت هللا ىلص هللا لوسر

 نيعباتلا نم ممويقل نموفأ د |١ ىأ(اوناك) ن:كاب اهجأ هل حرخأ ةقئلادباءلا فوكحلا ىفأ» دشلا ناس

 كود( ةند) ةراهطو(ءوضوري_غىلع) ىوبماا(ثيد 4١ اولقني ىأ(اوث د < نأ نوهركب ها

 اذا) ن نار عمن ناميلس 1 ا (ةدا“ أ نع)

 قايو(ةراهطىلغالاث د- هالةدامةنأكو هه مه يا 316 وضوربغ ىلعو هو ُثد «نأ سحأ

 سنأنب(كلامد نعت نك هجرت تمد( كرام نيهللا 0 علاوو) لدةلارخ - [كلذىلع مالك ||

 مومهسأاتاوذن هبرقعلاو هنءار ةلاح ىأ(برقع#: «ةذاف) ثيدهلاانل لقنب ىأ (انتددم و و

 اهنذدقع اهرضاعغدلو هل ةم ةأهمسه# رم :اادحأ ه.ءتيرضاذاؤا منذ سأر ىفاهمسوة كو ل

 هلوهم هلادنا ح2هعلاناانعحارشلالاودةونم“ مجءهنيغولاذب غد ذللان اةنسلالا ىلع رهتشادقو

 ناءاملعلا ضدد ل-ةنوةبرةءوبرةعلاق.وة-.2اهتعسلو برقعلاء>ءدإ لاقي هناوةمدعههنيغو
 ة.ناءأ|لامهاو ىوالام ادعو را ١١ عذلاما ةدب 2ك رعةماك قنأ «مدكال يدمحعملا يعلو لاذلا |

 3ك !«ث> ؤءانلا وحاب ةرشعتسهءاوصو خلا ىفاذك (:”مرشعتس) هلوقو فارحالا» اذه

 ( لسوهيلعهللا لص هلنالوسر ثددح عطق, الوز ريسك# فطع(رغصن وهنولربغ"ب وهو) رظنهي ةولدق

 نوعم# لا( سان !اهنعقرفنو) ثيدحلا ل-ةنمتأ ىأ(سالانهغرغا ماق)الالباو هلامارت_>ا|

 لا ككيرحت مدعو لريصا هنمسدعةبامأىأ(ابحعمو لا كنمتياردقل هللادبءابأاب هل تاق ها

 وهو جعرأي 0 ةلرحت مذ ا ا ا ,كصد_ةلقام ( عنا

 قوكللا قاعذلا ناعم

 رز د نك رب
 ناكوهودو ةيعددتءو

 (اونك)ةاةكلاودابعلا نم
 نوه ركز فلا وى

 ثردحلاىأ(اوثدحنأ

 رع -غىلع)ةخسن فاك

 ةراهطىأ (ءوسضو
 ىضر هدام نع هو*و)

 ناكوىأ (ه:عىلاعت هلل

 ىلعالا ثد_تتالمداق

 ىلعال هؤرةءالوفرا هط
 (شعالاناكو) ءودو

 نارههنيناهيل-سىأ

 نأدارأىأ (ثدحاذا)
 رع-غىلع وهو]ددحب

 هللادبعلاق مميتءوضو
 د_-فعتنك كرامملانب

 و-هو) امون ىأ(كلام
 برقعه ةغذلف انندح

 ىقاذك 00

 ع-هووةهد>صملا عمدا

 1 هيدارملاوزاج حل ابةريثك عطاوا مسا وهو( ىوةءلاىلا كلام مامون تدشمىدهمنءالاتو) تدب ١ 58 سهياو_صلاةفةرع 8 رم ع همس ىع

 عضوم ىأ( هولريغتي ) كلامىأ( وهو) هنأ جىفاث بوكرتلا اذهل ةمىف قداتااءاتلاذ ةمةرشع
 ىلعةظءاحم ىأ( توهيلعيلا »ل هللا ىلص هللا لوسر ثد دحعطةيالو) مسلارث "سر ل لد هكأ(ر ةديو]ملالاة لش نم

 دقل هللاديعانأاب هاتلق) ةماعلا ىأ(سانلاهنع قرغتو) ثيدحتلا سا (سل لا نم غرقام اق) هلال >الةاعارعو هلاك

 لوشرشد د الالجا) كلانهىأ رع ماءاو كلذ عيج ىفرباصانأوةرمةرشع تس برقع ىّدغدأ عنا اب أي>عم ولا نمثنأ ءار

 قيقعو ه5 لد ءاءامهقث ل يسم لك ىرهوا لاق 1 1 21 مي ةالما

 ناقيةءامهو حاضو نبا لاو ةعبس ليةونيطيمل دقو هلايمأة كر : الث ىلعو هو هنيدملا لهألاومأ ن ملام هيلعداو قع علا ىلحل الاقو

 هزيم هربق «ىلع رش هيفواذهنمربكأرخ" الا ىرةعلار ةموررثب هيف ةورغصالا ينو ةءلاوهو عطقىأاهترح نع يت عة دملا يي ةءامهدحأ



 لوحتاز_هلوئس الار عمد هانا م ثراحا بلال ؛مل- وهيل عىلاعت هللا ىل_ع هللالوسرهعطقأ ىذلاو هوةني زمدألب نموشو
 تاق.مق.ةعلاو |/ةيزقالاو هوةفيا4!ىذىداونطبب ىزلاوه كرابمداوب كنا« يفءاحىذلا ىرقعلاو فالخلا ىلءالناتفاسلا
 هل_هلو ةنيدلابىلانمدح اوداراااماودارأ سس دل هنارهاظلاو نيةلحرعو اَدلَحر ءاهل قفرعتاذ نمي رقعضوم قارعلا لهأ

 قحن 1 انثيد-حنعهتلأسف) ب 200000 علا ىهدتةريثك عضاو مررعلادالب قولوالا

 ريرح) اكلامىأ( ه سور لاح لج( ىذ عن و وسو هيلع اعت هللا ىله هللا لودر ثيدح ن ع) لأن نان ممظءأ ىأ ( لجأ ى يع

 ىأ(رماف) رب رج نمو 0 الامن لاح( ماقو هو ) تان هم هلو وني-هم نياوىحساودجأ هنعىورب ىضلاىأ( ىضاقلاد لا دبع نبا

 1 و7/ (بدأن هقحأ ىغاقلا) لامىأ ( لاقف ضاقهنا هلى ةؤهد )كلام

 د رطلا قهعمشامانأو (هتلأف ء] هني ,دملا لهأ همقءْرم 200 اممنيل مود ىلع: دلا نمي رقوضوع

 رح ا ارهنلاو فرح زىأ(ىفرمتت :اف)ل_ىوههياع ىلا عت هللا ىف هللا لوسر ثو ؛داحأن م( ثيدحنعإ)

 ةياذك ( ىف .ءفتنك) ىلاخ ومءوو تكساب رح زاادعب(لا ةو) ره الف لئاسا!امأو ىلاعت هللا لاك

 ىأىدحنان همك اك فورعم غس سون هع( ىبل اأن اعل تأ )هني ور نءئثانلا«يفهداقّعا نع

 (هلأسو)ة -ءااحة لج( ىف نول سو هياعىلاعت هللا ىله هللا لوسر ثيدح ن ء) نيلئالانممظعأ

 تاقن_صملا حا تدم | ىذلا( ىذاقلا د. ا دمع نب ربرج) ىلاعتهللا هجركلام مامالا ىنعي

 ةثامو نمن انتينانشةنسق و ةلا طع اعلن كلا راحصأن نء«:رغوىراخملاهنعىورةليلحنا

 (هسح )كلام( ماق) ىلاعتهللاهجرشلا ل نوكين ازو< ور , رح ربمضعلا ( مئاقوهو ثدح نعإ)
 هسحبلك احلل هلسرأ ى :ءملافدرمأ ن ولم ءاوناكةالولا نا,ببيجأو هرماب« بح ىت>ائاخ نكي لكلام لق

 ىقءاضتلا ىف ان ذأ ناكن اف ىذقيوثد< دج ما ىف سا<ناككلامنا ىعذلا خ4 راو هش
 ةزمحلاب(بدأن هقدحأ ىذاقلالاقف) هسحىق دلي ,ال( ضاق هنا هل لد .ةف)ءرهاظىلءوهفر ومالا ضعي

 هوكرتاذاف بدالا هءاعرب ىلوأ ف ارشالاو ءاملعلا نا ىن عب خسنلا ضءب ىفا همر ناوواوبالةمومضملا
 اولاةو زغلا ن هلعافة نزين يةمجعم ىازو نيخد(ىزاغلا نب ماش د ناركذو) ماوعلا نمكلذب ىت>أاوناك

 ةروك ذملا هءاكحلاو «_:ءورب موكل م ل قتام دان ةعيب ر ني ىزاغلا ني ماش هن اق باو دد سدا اذ دو

 تعم اهنا لمقو ىل<ناهربلاةدنماهاوراك ىثهدسيطخراسع ني ماشه عملا ل تءقواستا

 نبىز اغاني ماش . وهوباو دلدالا ىفام ل- قول ءهملاع ارلاوف الا ئراةلااهباو هو خساذلا ىلع

 اكلاملاس) تملع راعني ماش هنعةصقلاهذههباو ردنسأو امنا ام :ااناهيفوىىاشلاةعيب ر

 هاانوذامناك هنا ىلع ل لداذهو(اطوسنب رشعهب رضففقاو)كلاموأ ماشه ىأ( رفيف نع

 لصحىأ أ (هيلعومشأمث)م- 2 ع وهف همك مها ضرب لعب ناكوأ هذ مالتى ءماكحالا» ءاماو

 ىلعرب زعتلا دازب نا زو هنا ىلع ءانب اذ هو ىل فك سن :ذريغب هيرض هنالالهيرضل ةَعفشو سلق ةقرمدن#

 نيث دحال مالك هيف هذع ىسهنلا ىفدراولا ثيدحلاو كف“ :- ىلأس هذمو هاك دود اريغ ف طا اوسأةرشع

 نس رشع) هلكو رواماماش هكالامدافأ ىأ(<أ دهر لعهقافثاهح - وهإ علو ل. ” ل عاده سبل
 تضيأثا اذك تددو لاق. ,تدبحأى |( تددو) هءاكال كلذدعب ( ماشهلاةذ)ه ,رطاخ اسيطت ( اع دحاا|

 هما ءاىلوأ وهىأل وهنا ةغيصد

 1 ”ءاوأ هريغ
 واولاباذك بدو ىكدلا

 0 صالاو

 ىفامكاواوةزمهلا تلدداف
 نكلى-متنادكأودكو
 دولا نافان ههاىلصأال

 ىقامىلع ريغاللاح |ءورس

 ىل_ء:دايزسوءاسقلا

 ركذو) حامسلا

 نا) ىكءوىأل وهلا
 قو(ىزاغلا ني ماده

 لاق ءامالب زاغلا حن

 نب 0 ىلحا

 ةءيصد(

 0 درنب اعلا

 ءاطعو لوح كمن ءىور

 امس ةئاس قول دعو

 وهذ ةثامو نيدو
 قوندقو كلا !رصاعم

 ملعأ ىلاءت هللاو كلام لبق

 ضد لاوو كلذ

 نياماش ممنالءالطفلا

 كلام نعهءاورىزاغلا

 امعاو ىلاعت هللا هجر

 091 ا ل

 قد عماج بط راس# نيم اثههءاوصو هلوقب «مزحف ىحندلا اطخاف ىس,::اراطعلا ديشرلا ظفاحا نعل ذلقنو ىثمدلاراسع

 ل.ةهنومىفاشالوه وكلا لا صاعم ناك هنا كلذ لبق ثدنال ميري خ كلام لب هنوا لام نعو ريل يداتفزاغلانءاامأو هلوقمث

 ىأ(فةاووهو ثي كح نءاكلاملاس)هريغوأ هنا ل صاح اوكلذ دسةيضقلاهذه ل علوهنعوربلو اكلام عمسهناد عبي ال مث كلام ١

 ءاامتساىأ 0 204 بح نب مشع: دحش) هيدإةناهالا ن مهلعةوالهيلعز - ىأ(هيلعوفشأ مثاطوس نب رشعهب رض ) قبسأك مثاو

 حمشلام ىلا بن لادا كلذ نم مزا هنالمية<مريغف كلذ بجو بنذالب هابا هيريضل هيلع فاخىأ ىحدلالوقامأو هيلاهرطاخم

 تدبحأوتدنءىألادلا رسكب (تددو ماشه) لاقف ةخسن ىفو(لاق)ك لانه يربامب بلاطلا بيداتذاتسالا نا



 ثيللاس ناك ىني<ا لاصونأهنارهاظلا (حاصنيهللاق-.هلاق) طوسلكل ذي ىأ (اثيدخ ديرب و) ةريثك ىأ ([ طا :ف هازول)
 امهوالا ثيد_4 نابتكيالءللاو كلام ناك ) عسي وأثدحالا همي ارامىفارعشلا نب لضفلا لاو ىراخمأ او نيه نيا هذعىور

 اهناالانورذنمالالاد د رةنمانكاهأ اموىلاعت هلوقىف كفوصوملاوءَه هلانمب واولا طسوت عا. ءا ىل هالاوامفةفص (نارهأذ

 هداتق ناكو) موللعمياثك اف والا هب رقنمانكلهأامو ل> ورع هلو5ىفا فو هوااراهتو ىأ دي | يطساو 0 4 تما دال

 لوعفملا ةغيصب طيضي نادعسالو دحأو أو هىأ(أرقيالنا ) نسحة سا 4 ىأ لعافلا ةَعِم كد (بحاست
 "0 هللالو سر تذاع 2 0

 ةيطرشوأه ب ردصمولو هررضةدايز ددع (امٍدح دي زب و)اوماب رضىأ(اطايس ف دازول)هتنم>اوهيف أ ! ءوهءاعىلاعت هللا ىل
 .ىقوت ةلوطمنازيسملا ىفةجحرت هلو ىلجعلا ىف رحا هللاقيو ىوجلا(حلاص ني هللا دب ءلاقو) ردقماءاوج أ ثدحصالو ءوضو ىلعالا
 ١ ثيللاوكلامزاك) ن:لاب اه أ هج رخأو ةم- كر وناعو تسورعو نيدث اهو نم رشعو تال ةذس هكا (ةراهط ىلعالا

 'ناالا كلام نمهقؤأ[ ناك هنا هيذل_:ةىذلا عراملا ه-يةغلا ىرصملا ىرهقلا نجرلا د_.ءنيدعسنب| , ةخسىؤ طيضوهلمةا

 ١1 ]1011810 شيعحو ةةامو نعدلسو نسجت هند قوت نشباتلا مات نءوهوموعاص[ةنابختأ 1
 | نارهاط | مهةلج وةمانةراهطىلعىأ(نارهاطاههوالا ملعلا نابتكمال) ثءاناووف معلا لهأ مدي
 نارهاظلاوة يب رعلاب تك ىفهقيةتو ليقاكفاصا الل اهواو ةقصالا هك رثو واولاب اهنا رغقاز و< ةمااح

 ظ 000 ىنلا ثيداحأ م عسا دول ا لا ىأ 7 دل لوغو
 ىألادلاديد_ثب(ثدالو)ل_وهلعملاعت هللا لص هميدحملا ..ظعناضودم ىأ (ءودوىل الذل ةأمةنهرشب لغد
 | ل_فثغ هنادا رمال يق( راهط ىلعالا )امي د هريغنم عمسلا نالوءفللءؤاني زود وثيدحلا لقي ع ل لاكشالا عفدي

 (ءوضو رمم-غىلع وهوددحينادا رأاذا) مدقتاكنا ارهمنب ناميلس( شالا ناكو) هل-.ةام هني رقب 2 ىلا 9 لاضعالا

 | يدأثدحللو ثيدحلا مظعتب هئانتعاّةدشل هلو هس ءاملا هدنعرضت لنا( مميت ةيااحوأ هضرت مدلج دارت نأ رهظالاو لكلاب

 هيلعىلاعت هّرلا ىلص ى:! | ىبعم السا اوةالدلاو هللد لاب هماخو هسادعلوأ حاتتفاك نوث دغ ا اهركذرخ 1 لا < 1 الإ

 : سانلانمدحاله جم نمموةيالناوملدو أ رب 7 0 لماثلأ

 هياغجةناعر وهئاص ىأ ( هربو) هل يجو هءيظعت ىأ « (لسوهيلع ىلاعت هللا ىل دهريقوت نهولل هقلد# ان عالا ناكو) هلوق

 اممم ليةففالخ هل 1ىفنامدقت( هلآربإ هلوقل مدةمربخرور لاو راجت ا وانه ةدارع ريغ رخأن اد ءربالو لفودر تدك نانارأ
 هب اكمهريذ نود لطملا ىب و مشاه ىب نمزوةمؤملامه وةقدصأ امهياعمرت نموىف رقلاو 2 ةيلاحةلج(ءوضوريغ

 .(هتيرذو) مهتياعروممتدومو مهتنواعموم-بيلاناسحالا مهرب و لهأ ل -دتو لواولطأ ناوءاهةقلا |: ب

 لصحتقل وهلا ةغيصي

 لوالا ل» < نار ةرباغملا

 هريغىلءىلاكلاو هلل «ق ىلع

 طرشلا نبي ةمس ذارتعا
 وهورذلا نهىل_.ةففالخهةاة:ثافو اهريسكول ذلا مكب وهومهدالوأودالوالا ن مللسذأ اهب رذلا ىأ (مهيت]هئازجو

 لعئلادهبءاباةادبامزتلاو ىف + ىن_ععوز مفانارذ نمل قو م- هاو>لوابارابتعا لهل اراغص هئشيدح 1 1

 هقالطال جوز عج نونع ىضرد مل بوهياعىلاعتهللا ىلص (هجاوزأ) هلوقيهرمسف(نينملاتاهمأو)
 اوهلهههج و ؤفاةخاوهدعب نو>اكن ةمر4 نويلعهقالطاو هيفهغل ىلع ةجوزوأ ىثنالاوركذلا ىلع

 نهلهوهدعب نو-اكن ةمرحل نويل عةقفنلا تبجواذلو ىحدناوأ لسو هيللءىلاعت هللا ىلص دمي ركل
 خييلب هيدشتوهو ن4 نوماركا بو ج ولعن ل_.قو هياعنو-اكن مرحالاوالل ,ةناضيأ تانمؤلل تاهمأ
 اهانمدقربسسلاىفةروهد سو هياع ىلا هت هللا ىلص :+اوزأءامسأو هبشاا هوجو عيجهيقىع أربال

 (مال_ىلاوةالصلا هياع) ركذ نمرب ىلع ىأ ( هيلع) د لك نمهبلطب ضرحو ث>ىأ(ضحاك)اًضرأ
 9 تت 2 _  حجصممو

 سوه يلع ىلاعتهللا ىله
 هريستون نمو لك 3 )*

 هسباع كلاش هللا ىلهص

 هميظعتىأ هن( مل_و

 ىأ(هربو) هعركتو
 هرسزو هرث أ قهمعاط نمو

 5 ىبنودبلطملا ىنبو مشاه ىدب اذه ىكدلا صيصخل هجوالو هتريش ءوهتب لهأناسحا ىأ( هلآرب)

 مه ري ُءودْمالا نمامهدالوأو نمتسحالوهتانبل ةلماشلا هن رتعو هلل .ذ ىأ ( هتيرذو) سس #لاب نالوالا صخناو لذوت ىب.و سوشدبد

 قوراغلات نب ةصقحو داي وختنبةحدخو ىءدصل | تنبةقيدصلا ةشئاعن هوتارهاطلا هناحوز ىأ (هجاوزأن منموثا!تاهمأو)
 شح>تنببني ز وشراملاتنب ةنو هيمو ةمأ ىنأ تنب ةماس مأو ةعمز تنب ةدوشو هب واع ءتخأ نايس ىلأ تيذب ةبنم> مأو
 ىلاعت هللا ىذرءار_هارلا ةمطاف مأ ىربكملا ةحدخ مدق. نأ ىلوالا ناكو ىحدلا هركذ ذك ىح تنب ةيقصور أرض تابهد ربوجو

 ةريثك ثيداعأ ىف ىأ (مالسلاو:الصلا هيلع ) مه رب ىلع ضرحو ث> ىأ ةمجعملاداضا | دي د ثم, (هيا عرض >مك) امد



 م- هلاصلا فا لا ىعاقلا نبا لاق م يلع ج وأكل عقل اولوةاابىأ (مهتعىلاعت هللا 5 رحاصلا مالا هكاسمىأ (هكلسو)
 نان عنب. منو م_هالا مالاب نهرمال ل لعت ف انّءئسا( سجرلا كذعبس هد هّللاد.ربامنا ىلاعت هللا لاق)َنيعباتلا ن «لوالاردصلا

 هلعأو اهفال نهر اميذابيغرتواهنع نول ريفذت ةيصعلل سح رلاريعةساو سج رلاب سن دنت نا نع نهضارعالانوص مئأملا نفرتقي

 دروونيةناقلان متناكو مرم ق>ىفىلاعت لان اك لاحرلا لاح ىف نهناك لايكلا ماةمىف نمنالروك ذلا باطخ نوم'ءاخىلاعتو هناحبس
 رثاسىلعديرثلا لضفكءاسنلا ىلع ةشئاع ل ضفونارمع تدب مرمونوعرفتأ ماةيسآ الاءاسنلا نمل مكب لو ريثك لاحرلا نملك
 لهأ)لاقاذلو هتدب لهأو هلآ ةقي ل م ثلا لغت هيفنارهظالاو ىموم ىلأ نعهجام نياو ىذمرتلاو ناخيشلاو د+[ءاور ماعطلا
 لاقام ىلع سجرلاواري_ةكاغيلب ىأ(اريهطت) ةٌئيدرلا لاوحالاوةيندلا قالخالا نع( عر هطي و) حدملاوأ ءادنلا ىلع بن( تببلا
 ديعس لأن عو سابع نبا نعل لذ ىور وهتنب ىف نومال -وهياعهللا ىلع ىنلا ءاسن تدبل أ لهاب دارأو لل عنمر ذم لكا مسا ىرهزلا

 تبلالهأ ةعيشلا صيصقمأو غ.و مهلا نم عنمالو لوقأن يسلاو نسحلاو ةمطافو ىلع مهنا نيعبالا نمةعاسجو ىردنخلا
 امهينباو ىلعو ةمطاقب ا ل ري  :للللللللللف9797ت7ل

 ةالصلا«ءاعهنادروالا مهدعب نمونيعبأتلاو ةباصعل ا!نم(حلاصل !نكل اهكاسو) اهضءد ىنايسو ثيداحالا ن«ه«:عىوراعي

 موبهاد-غجرخ ماللاو م هلي ةينكمهراعتساوهف لوم قبر طد مهرب مشوا هقي رطك إربد -هثلاونيلماعلاءاملعلا نم

 نمل طرم هسماعو ىء«كارذقلاءانعملصأ( سج رلار كعب هزيا هللا ديرباءاىلاعت لاو) لا ةفنآرقلا نم لول ديهديأ

 اهاخدافةمطاف مث هلخداف ةمطافو ىلع مجاب الاءاسكلا ل هأ ملل مقوهيفلاوقالادحأ رقو# رست ىف ةيطعنياهراتخا نيل شديدا | ؟هسجاوزاو تذهب لهأ نالت الءذوداوتقساو بنذلل سجل ةرامتسالا عشرات
 امالاق مث لدا ىلعمث ىلع مهي مهلمشداف لج رع 2 رضا ثيدحلا قىورالامهاقلا

 تدل خا ا لبا || ماحس:اكنا(مجاهما هيجاوزاوبفاعتلطو)ةياصومرب وهتستتانمزل لضخ ا منع بهذا ناديرب || ...٠:00 نمهقاورهط نمنا داهشتسالا جودا, اي ريمضلاربك ةنوهتاح وردا زال عع
 اريسسهطت رهطتو ||” اهرب مورو دلولا ىلعةدلاولا نال فن« ركدو نهرب موزلل ناك ن اورهاظوه*تاهمأ ةيمسنلا
 0 هل قيرطنمهاو رهمدقاملادها احر عت امي دحىلاعت هللا هج رفنهكلادنسأ من ةيةيقلاتاهمالاف للا مدنهم اعتحلاو ىحأ نهمارك انا ىطتقيرصحلاو نهرب ونومارتحا ب وج وهبلاهسحو نال عابطلا قنوت عواعل

 اقر 0 اهنمأرقىتلاهتخسنولصايدارملاوهنعهاوراميفهطيضصلاةراشا (هلصأ نم تدتكوهراتكن «لدعلا) - 1 2-2 ذى نزق || ىحيحلا(دحاني) هللاد بع (دوبأ خ.كانربخأ) لاةةسسلدتلا نمإسأ هنالوددئازلاةدئاغلا 1 و. || نمهياملعي ونت هناب هلرذعاو انها ىلع دنس ىفانل او لك نئسلا نمهريغ ىف هنا عمم ذي ثم نع
 0 ا < مأى:ثدسح)لافةدلب اهنا :رفل ة يسن نيت مجعمنيغوءاغب( ىفاع :رغلا ىرقملا نحم اوبأانث دح) لاق
 نفث ا 2او وهى مدح لاهل يقع نباوه متاحا دحلا# ىنأ ىبب د> لاو ف افلا ركب ىلأ خيشا|تذب مساقلا

 * ١ ها ديابق ىدمءنب ميلف نيحا رجلا نب عميك و وه( عسيك وانثتدحلاوىفنا#ا وهىحانت دحلاو لعمس !نبا

 نهمارتحاو نهميظعت بوجو ىفتاهمالاب ن ف هيدشت (مهتاهم] هجاوزأو ىلاعت لاهو ) هل هاب سدل ( ثافث هع)
 تلاؤاذلو تايدخجالاك كل ذريغىف نوناف نوتانب ىلا دعتي ملوادب ا هدعد نم هجاوزأ اودكنتناالو ىلاعت هلوقلما ديزو>اكن مي رحتو

 اذهو مهيلعمهتاهمأ م رحتك مهيلع تامر ن مماللاحرلا تاهمأ نك اسغا نها تدارأ ءاسنلا تاهمأ :لا منع ىىلاعت هنا ىضرةشئاع
 لداعلاةةاابم(لدعلادجأ نيد هم وبأ خيشلاانربخأ ) نوتانب جاوز زوجا لن متاهمأن كولن ونالءافذلا ى- ىف ةحمربغ مسا
 هقودرخآ ىفةزمهلاب(ئرقملانسحل اونا ) انثدح أ (انث )هذياشمنعىو رااىأ(هلصأنمتدتكو )انرمخاب قاعتم(هياثكا نم)
 مأ ىتندح) ىف رذملا نه ةيحان ةمجعمنيسغفءا رلانوكّسومافلا عتشبةناف رفحلا بو سنم( ىاغ را )نا رقلاءءارق عم ىأ ففي

 رسكب (متاح) انث نات ىأ(ان ىلإ ىندحتااق) كوالا ءاقل ادي د ثاوةمحجعملاءاخما حافي( فافخملا ركب ىلإ خ-يدلا تنب :مساقلا
 ءايفنونمثملاديد_ثنوةلمهملارسكل (ىنا اوه ى ياش دسح ليعمسا نباوه ىكانن دح) ريغ هتان( ليقع نباوه) ةيقوغلا
 ناكهنم ملعلل وأ ت يأرامد# | لاقهودو دم هنعو هريغو ٌس عالا ن عىورب مالعالادحأ حارحا نباىأ(ميكواضثدح )ةبسن



 همهم

 دالوأم_هو(ليقعلاو

 (سايعل آو بلاطخأ

 نمرخطاو ناطر
 بسسنلا قمل عجري

 موس نا رف
 ام-.خقتنور_هل آو

 ا ارحلا(هيبأ نع)ةمسلا ةئالا هاج رخأ ةثامو نيعست و عبس ةنسىف وننيرو هثملا مالعالا دحأ ىليباورلا

 نبدي زثنع) ةمسلا هل رخأو ةثامو نس مدعو تسةخ-سىق و هما ىروثلا( قورسم نيديعس نع

 لوسرلاة ل وهنعهللا ىدر مقرأ نبدي ز نع )قم | ىميتلاو هوة هان ودل ههملاءا لا سمفي( نايح
 هن لركذأ ىأهللاب وهللا كد شن ألاقي هي كيلع مق و هللا مكلأسأىأ(هللاك دشن ألو هيلعمللا ىلدهلل
 | مالك هيفمد_ةتوهتقيةحدارملا لبانهدار علا لا سدلو ه.ؤة-ةيق-راصو مسقلاىف لوعتسا مث

 | ىل هءاعر مهتءاعر نافموتياعرو مهقوةحاو فتالفىتدب لهأ 5 ركذأ و ىأ هلا ىلع فوطع٠ (ىدب ل هأو)
 ريغ نم عت هناذ هلدجوالو ث؛ دحلا |اذهىف ىورأك ىنب لهأ ىف ىأض فاذا عزب بوصنم هنا لوو

 مه6تءاعر فديد_ثلاوهنمامةهاللدر رك (اثالث ) ىتدب لهأ ىف هل علانه هعبت نمو ىزملالوق لممو هل عاد
 ىلل-هأنم) بتاكلاا طاغنمدي ربا خ_سنلا ضعدىفامو هركذامل ثيدلا ىوارمةرأ ني(ديزلاناك)

 هنراقأ ن مهدي ل_هأو.دالوأ مهو سلط ىلأ نب( ىلع آ لاق) ثيدحلا اذ هىف مهدارملاامىأ (هتدب
 اذ_هومدقت اكهن راقأ نمةقدصلامهيلعم رم نممه و( سايعل الآول. ةعل آورفعجل آو)نودالا || هج رخآ مس ثيدحلا
 عادول' ة>> نه عجار وهومل_سوديلعملاعتهللا ىلصا|بطخ ةبطوخ قتلا ل [لئاطفىف حلما وراك ]| ه-حرخأو لئاضقلا ىف
 | لران ىفاو هميجاؤ ىف رلوسر ىدتاءناكش وكاثم رشانااعاسانلا اهيأدعبامأ ا ميةلاوهرعرخ آف ظ ولو تقاذلافىفاسنلا

 ىلاعت هّللاهجر فنصملاهركذامه_فوىتدب لدأوهباوكسمتفر ونااو ىذح' هيفدللا باك نيلقثلا كف ||| !.منم ىذاقلاهج رخأ
 نوكدامىجولاب -ءهنالائه مو4-ياعىلاعت هللا ىلص هنعمهف ىذ] اوهو 5 ذاع هدب لهالو ريسقب نم ْ 3 رطلانم ىلعأ 1 َق 1

 انهها او>نانم لل .ةامو ماعملااضتقا كمهتءاع رىلءعضص رحومهصخا دافنتفلا وةفالخا رمأ ق هدعد وك خال ذكوهتاسىذلا

 ٠000| 11 دقا لض هن اور لوخ د قعخلادلا ب الاهطراتشي ولا والادخار فؤهنراقاب ضاخ أ وزر [رياالا قاخانتلا نم
 هآأو رشد دحىف( مسوهياعمللا ىلصلاو دز انه هصيصخت هج ونمهنق رعامل هل هح والمدقت مهب لهأ : نالتان 5 رلا 6 عونتلا

 ملسوهياعولاعت هللا ىلص هلجأب رق ىلا ةراشأ ( كف كرايفا )ه:ب>ورباح و ,ةرأ نيديز نءىذمرتا|

 هل #اوة-يطرشناو ةفوصوماموهومدعبت وهن : دعو مكسعىأ (هنمذخأ ناامأ هممال ةيصوهن و

 هلرمسغم لدي(هللأ بانك )مقتل رطلاوةعب رمشلا ةعل اخ اولضت نا)ه:اصوةلوصوموأ ةقص

 لي ةامواوملّضن ل ىوروا:همه ديصخهجوو مهناب ىداسلا ( ىدب لهأ )هانعموةيقوفةانثع( قرتعو)

 ةفصلاهذ_منيفصتملاةءاحدلالوخددعبب الف مهم يدها ةدارا ىلع ]دهانهه.متذ أ هاوةنا
 انههنمدارااوٌسيدحلا قايل بسانمريغ سو هياعىلاعت هللا ىلهجاوزأ لوخد ىلع هد" الا تاداك

 ىقناك اذا ثيدسحلا
 اهد>أوأةسلا تكلا

 نوعنصداعإ فااغلاق

 مهتياعرو ىدب ل هال كءابتاوهللا باتكب كل عىفاورظناقافودعب ىأ (اهريق نوفا فيك اورظناف) 0 وأ واعلل 3 9 . ك1 ا ل 00 داي :لاوأ ولعلا املطاذ
 ل 12 1 تت تت 2س سس 23 22333303939397379797-ب-ب990 0 اس د4 رضتوأ هيف

 مهريو ملعأ هللاوهبابرأ دن ءفورع ءو داما ذريغلوأ مل ءأ قي رطل نوكلوأ ثيدحتلاوأرامخالاوأ عامدلاب
 ةفوصوماخاميظعأيث ىأ (امذيف كراتفا) هةسحورباجو مقرأ نب د زن عىذمرتلاهاور امي ىأ ( مالا اوةالصلا هيلعلاقو)

 هدعب قا نعىأ (اولضت نأ )هن مكسعناامىو ر وهنمتا جو هيتكسم نا ىأاهتاصةيط رسلاو ةلوصوم وأ(هيمتذخأنا) اهتعص

 - فيفختب(ىف وفا فيك اوركشنوا ول.هاتةىأ(ا ورظناف) انايب وأ الدب عقولاجالادعب لي هغت(ىدب لهأقرتع وهلا باةك)ادبأ
 فلا وهو ءازجلاو طرشلا نيب قرت وللا بانك ىحلدلا لصأ ىف عقوو امه حىف ىأ ( اه-+يذ) ىو. ةعت فيك ىأددشتو نوذلا
 هسيئامعيجداتمعا وهنو» ماب لعتلانآ رقلاكسمتلاوهتمأ ءاماعدا راالق و4 | ارق صخأ هن ريعند| راامت ةدمتعملال اوصالل

 8 ابرد راتبا لتلاوة هرقل



 (لعزاوجد «ل آت >و)اهدرب مةواهرحملا نمىأ(رانلا نم ةءاَريذ + لآةفرعمإ هن وار فرعال (مالل او الصلا هيلع لاقو)

 ةناعالاوةرصنلا ىأو اولا حتف,(ةيالولاو) طارصلا هيزواجمةلوهس سدس ىأر وبعلاورورملاةدخربرفاسملاك ص لا عاقب (طارصلا
 ةزجاهأر ةدقف ث نم مهتيالو نم5لامىلاعت هلوقةعبسلا فامهيئرقاكاضيأةغلاهرسسكب و( باذعلا نمناماد ل "ال)ةبحنلاو

 دضو رمالاىلونىعبىتاندةةيالولا غ١0 ناعمه حق سلك ا ىنععةيالولانخاهرسكباماو ىحندلالوقفرسكلاب

 مهالاو نملاو مهللادروام ٍ
 ءام_لعلا ض_عبلاقو)

 ثيدحرف (مال_لاوةالصلاهبلعلاتو) فو مه: .ناموف رس مهرسامنانئتعيهز
 مهقوةح نمب#امهداعر ومهتهرحو مهرادةمةذر عم ىأ تالي سوم رخل
 وما 8 كلذإ ةءح هسمةدت كلذ هإ هن ولحخ ءلدت هءاع اءن هزيا ص ءل>ال 37 . 88

 يعبي رم كيور رااطارسلا لدناوبتجنلا سو ميسا كا لس س

 الا 4 .* || فعتدقفةياءلا ىنمعةزئاحل اب زاوحمارسف نموسحأ نم عمءرملانافنانجالالصومازاوج ةعرس
 ىنلان م) مه ب09 أ ةموك-لاو كلا|ىفترهتشاناواها:هىدرتاومال اهرسك زوحو واولا حافب( هيالولاو) ا رغاشسعت

 (مسوهياعىلاعت هللاىل لأ لكي و رعمىأ(م-مةفرعمءاملعلا ضعبلاقوباذعلا نمزامأ د هي ل"ال)ةدوملاوةرصنلاب ةالاوملاىأ
 (اذاف) ابسحو ابسنىأ | ىهوهيونعملاةلرتلا ناك لايدارملاو (لسوه ءاعملاعتهللا ىلص هنم م. ناكمةفرعم ىش)ر وك أملا

 مهفرع)اذاوة+فىو لأ سد: ىأ(كلذيمهفرعاذاو)هنمهلوقه.قاعاذلو لسوهيلعىلاعتّتلا لص هنم موت ارمومومسن برق

 ةيرقركذام ىأ(كلدب ||| ىلاءتهّللاىلص(هبدس) مهما ركاومهمارتحا ىأ (مهتمرحو مهقح وجو فرع) هنم مهب غل مهنا مولع
 هيلع ىلاعت هللا بص هم موم>أ نإ مو «لع ىلا عت هللا ىل_صىنلااعددقو رخآرغلالإ-وهيلع

 عج هلافتدبلا ل [لئئاض:ىفهفنصىذلا ىدوهمسلا ديلا باثك رظنيلفاذه ل صغتدارانموملسو

 ىلا_هعااوه ةملس لأن باو ىذمرتلا هاو رش يدح ىف(ةءلسىلأنب رعنعو) اريخهتلاءازح واف
 ديربانءا)هنآ(تازبال)ةروه_ثمهتجرت٠عاضرلا نمهيخأ ن ياو ملسو هيلعهللا ىلص همني ر ىو رولا

 اهورن ىأ (كلذو) انهن ومان .ةك_ةاد ريسفت نم دق دقو( هن "الا تدبلا لهأ سج رلاك:ءب هزيل هللا

 ىدانو ل_بوهيلعهللا بصتاطىأا-1باوج(اعدإاهمعهللا ىضر نينمؤلللا مأ(ةماسمأ تدب ىف ناك
 1 ىأ (مهللخ)«.معيلاعت هلل د رهاتناكروهاطبس(ادديسحو أح واهتعملا ىذرءاره لا (ةماأن)

 أ هللا ءرك (ىلعو) ىرخأ ةياور فدرواكر عش نم طرعوهو (هاسكي) سرغلل ل لا هنمو مهاطغو مهاشع
 قرفياهر هظفاخ ول ءجااواضب اءاسكملا لادا و هيا عىلاعت هللا ىلص (هرهظفاخ) ههجو
 هندارالدارعوهوأرصحلادارسملا س دل( ىتب ل_هأءالؤهم_الا لاق مث)ءاعدلا تقو هتج وز نيب وهطدب

 بوجوفر-ء)ةبترو
 0 ركشلاق (م-هقح

 مظعتلا ف(م-مةمرحو)
 تيسسىأ (هبدسسب
 هياءم ركللا ىنلا ةبسن

 نءو)ماسثلاو ةيحتلا

 هاوراك(ةملس فأن برع
 هب روهوىد_هرغلا

 .مال-لاوةالصلا هيلع
 ةعاضرلا نمهيخأ نس و

 مدس

 ةالومتمب وئامهتعضر| || مهحبشيامو ىداعملاو ماث"الاعهمنجىأ(اريهطتمهروطو سجرلا ممتع_هذاف)ابفىلا سانلابرقأ ||
 هلال وة واع مهرتسهللا ناو وهيلع هللا ىلص همم مهب رقىلاةراشاءا_ك-ل!ىفمهطاخداوءاسكلا لهأ اومساذلو

 هذ-هىأ (تا رنال) ءاةثسالا ىفهءادر سو هيلع ىلاعت هللا ىلص لود [ككالذب الو اقن مهزرحا و مناص هناوءاسكلا مهرتسإك

 كا و 5 ىلاعت هللارك ذامد_ءب رك ذامطاءامعاوءاعدلا سدس كلذوه.فىهاعاهربغو لاا لدس لا ةراشأأا ظ

 مهردق,اهيونتوأ اديك انأماهدارع نعفاخ::الىلاعت هنداراومه كلذدارأ هنأ :
 هلل ديرب : ١ 7 1 |دار-لاوأ هبسانلا عيا

 ميه 1 ١ ةيآتلزنال) حيك ىف -مهاور ثيد->ىف (صاةو ىلأ نيدعسن ءو) هنداب زوهباشوكلذماو

 كلذوه. الادمل ا له 1 نيمصاخ"لا نم لك لوقينا ىهوةنعالا ا ىأ ةنعللا ىهوةلوملا نمل ءافمةلهابملان ا مدقت (ةلهابملا

 ظ لةؤرلعلا نملءاجامد_عب نم يفك جاح ن ذىلاعت هلوةىهةد"الاو انمملاظلا ىلءهللا نعل ةلداحلا ىف
 ا نا رد ء ىراصنت جل .وهبلع ىلاعت هللا ىل_صه.لعدنوامل كلذواه رخآملا مئانبا واءثانب ا عدتاول عت

 تيب ىف)ناك اهوزنىأ

 مالا او ةالصا هلع ْ

 ىأا1باوج(ءاسكي مهلا جفاننسح و اندحو ةمطاذاعد )ةضرتعمةل او دب زيهراما فتي فوتانومنينموملاتاهمارخآى هو ىوارلا ٠
 ىنأ نبادع_سنءواريهط”مهرهطو سجد رلا منع سهذاف ىدب لهأءالؤهمهللا لاق مهرهظفاخىلعو) ههجو مادقهبمهاطغ
 ةذءلاولاقفاوعمتجا وشف موق فانا اذان ةنعللا ىهوتل ملا نم ةلعاغم ةنعالملاىأ(ةلهابملا آت لزنا )ل صءاو راك( صاقو

 نيبذاكلا ىلع هللا ةنعا لجن هللا ىلا ع مضت أل بتن مث عسفزاوانببغناوكءاسنب



 ّ 2 َ 5 00 هلل اةمال_سالاءالو هن ىجعي ىلاعت هللا هجر يقال لاقهرك امهمع ةددىأ( هال 5 5 ناواونمآنذلا لومهتلا ناي كلذ ىل اعت هلال لل اك ينالوا ود مهرمللو قبح مم :رعاو4هءاوئ )م 2 4تخ نم) هقح ىف ىأ ( ىلع ) ماك ىأ ( سو ه.لعىلاعت هللا ىلص لالالا قاع ا 0 6 ع 5 0 7 مهللالاقو طاقوأنهس وأ حوايل عمل سوةيلع ىلاعث هللاىل هىنلا) بلطىأ ابا +(اعد) تهذاف ٌّل رثالاىأ ناك عايل يلا ا : 5
 1 ا م راع مولا ملسوهيلعىلاعت هللا لص (لاقو) لاقازإواعمج ىلعقهالونأ تنك نمىأ 9 0000 وموله أو مهدالو أن ورضحي هل هامل ىفاوناك مهلا مون ىدوموبأ ظناسحا لاقو ا ا ا حال و>( لو هيلعىل اعتهّنلا ىلص :لااعدإل هيدا قالوا وىحأ نم 0-3 ري قتلا بتك دل صفم موتصقو خو لهن ويني دةيةخاوعداواو كس ل مالطإلا مهاعذو هانعموسايعلاوبألاقو . د. 1 رو ل1 و لا انااا اس هرج صنم 01 ااطملا ن0 فلام 0101 د بلا :انار وتل خا ورمل يدع تيدا نال مهرثك [بعذو اذه 0 0 0 ةرععلان اع ههلاثماووه هدا ماو هميظعتل ملأ ةةيصر قأامناو 0 ولاعاد و ل قتلنا . 27 0 رذاكما| ةاكزلا نوتوب و:ال-هلانوهي#ي نيذلااونمآن يذلاو هاوسر ءهّللا كمل وا ءاىلا عت أ ا 3 0 1 5 د

 ىلح 0 ابا وضروىلاءت هللا مهك-!هأوالااموق ىن ل هانامهنأ د ىأ و را يللا لع لا يماعل

 9 ؟ ل ودلع مت لل كلانو) ل41 ن تاه يلوا ضو!ةمالسلادبعنب رغلالع ااا اانا وارانئدازلا لعل هتئاورب زاخو او ماواهانولإبوةيلعملا
 ىلا 7 ل ارجل ا ورم ويس ا 000 ا اذههلوقسدسوهناشوهةحىفىأسلاطى أن ب (ىلعيف)

 1 ا هو ما ساس يلا 0 لاقو) ثيدحلامالسااو

 ٍ 2 8 قكأ( 2 :( اثموازا هللا نمةاداعملاوهنممهتنأو هيلع هللا ب ضغدهرك هالومتنكن مىلعءىفلاق ا اا رطل ا عمم د ل ركمسو نمهمىا( هاداعنمد هلا كمل ا 10 3 2 0 0 21 2 00 وىلاعت هللا مرك ىلع مد غن ىلع ةه.شلا ضعب هءلدتساو 1 قرا لدى 38 7 000 وس وو ار لوب معرب وعل ةققلا صعيتااولا لع لد دجأ ىو رام ىلع ) رصانوهديسىأ هالو «ىعف) هلوةومالسالاءالودارملاىلاع هنا هجر فاشل لاقو ىناعما نما ريغ ١ هيلع ىلاعنهللاىلص لا
 | د دس هع تللاادعنب (ساسلا) ل ميلع كاش لع لاقواريثك تاساط 2 َن 2 ر وةمح هوازن ..مالسال لدا الامتار مالسالاءرهاظنوكلوهنع ا انا 3 5 7 ا 5 ِ 2 27 لق يقاس دمى ل ”مونموم 5 حا 1 1 هدب لو همذدوصقملاو جراو اك همال | ريالا 0 0 - 00 لاوم-هالا) الوم ىلعف وهقهتب هءأن رقاودءاكأ ب حأ 0 نال( هدداجلالا هل دنا وملاك مال 1 0 ْن ٍ
 ! ةافءانرلاو دب ودندلا ضارعالا نمةصلاخة بع ىأ( هاوسر وهل ء-هلك هثرعت 7 1 ول نويل امم ةارملا 00 يس هتاوتسلا ىعا ب 50 :هاظتراعتسا ل ثلا 0 فال ةالاوملا فاشكلا السما انمثمريصب ونمو الأ (ناسمالا ل جر سلة لخشأل)قيشحتل وديك اكل لو ةوهو تيم 0 اميبعأ ىهلا هنالهسةرصت ةضبقىفىأ (هد.:)ىتايح هلامو ىحو.:ىأ(يسف:ىذلاو) ةجامن 39 0 | ندم سباىأ (هاداع
 ا ا اج د ا 7 نهو) امهاضرو هلوسر وهلا: ١غ ىه (لآىذؤينمالا (ىفاذآدةف) هذي شد (ىعىذآنم ناك مهدرعن + هترعفمر | ةاداعمانامكبرقلاوهو
 3 0 1 022222 2 2210210 بعل لسا 000 حبب 3-2723 سمداوز أك (لاووزدعملا : دع وهواهمّصوَةلء-هملاداصلا .كيوذصلا (هيباوعص ل جرلا معا از مذ و وهوود_ هلا نمةلعاقم
 ىيقشلاهيخالودص حالف ناونصربغو ناونص ل خوملا») هلوق هنمو او لصاَّنءناج ر خت ناتلخنلا هلصأوءاوماذيالا ىفامهمكح نوكل ةلعلاكو هفدحاو امهاصأ ن ىف هل ؛مىأ مضت دقوداصلا 5 تضناي م 2 و)فذ ه اكفىأ (ىاذآدقف) سابعلا ىأ( ىعىذآن مو)ةومنلا تدب لهال باطل او ( هلوسر و ا (دببا : ل للا 00 7 0 يع موب ٍ ةلخديالهديب ىف: ىذلاو)هحصصو ىذمرتلاو هجام نبأ ىو راك(هنع هللا ب ى>)ناسحالاه جوى ءىأ(نا الا لج رتاةلخ نم ودرو ءوةانمالإ كيغتيالا نمؤمالا كحال نا سو ىلا عت هللا ىذر سابعلللاقو)ةدابعىلعهجو ىلا رظنلا ثيداحا ضعب در وو ا 5 هللا للا لوسر ىلادهعلاقهنع لا عتهنلا ىذر لعن ءشدج نب وز نع تب": ا و ناعالا سنا

 | همس ناكول-هالود#

 || ىلعألاقدنز نيةءاسأن ا
 قيماغء لوم تيكا
 هيلع هللا ىلصهزلا ل وسر

 هالصلاهماعل اةفاسو



 ا : امج ع آى أ نع ىوسلا وراك( ساسعلالافو ىهو:ودغ ىثثا ىأوذغب اد غنم رمألادلا مضو لسصو ةرمه ضد (دغأ) ىدعاسلا دي ىفأ نغ قويبلا :

 ىأدملاوماللافرفختو ءاوأمضب عام (هتءالع) ل وهيا عىلاعت هاى! ىنلا مهاطغىأىلو الا مالال ا ديد ثنو يجب
 لاقو) ءئاسكوأ هتطد 0 | ا و ا وع وو د 1 ب 7 ير ع وو كب يس روس يس ديو 222
 و:صوىعاذ-همهللا لأن مجرخب رثك افناةلخت انعم لصأ و هب ذؤدام هءذؤن وهيبالراغت لج رلاوهونأ ىنعملا ف ىألدملا
 .دالوأ ىأ ( ءالؤهو ىنأ ىلثمىأىوذص سابعلا ىورو ىريغىلع اذك و هرب بع < ىنأ هناك ى أرك ذا وخال ريعت-اودحاو
 ؛نممظرتسان دبل هأ) لات ض 1م لا قلاب طقسا لد سابعلان اذه ل-وهيلع هللا لص هلوق بدسو تسلا ىف
 رارقلا راد ىأ (رانلا || ب كهف كلر انوتانولاذاو ةرفسم وج وباوةالثمهنباميفاوقالتاذا شي رقلوأنلام هنأ لوسراب
 ىف (مهاباىرتك) هللا ىلص لاقو ) ى امن هللا هجر فص لا ءرك قاما مثءوج ورجح ىدح سوم يل عهقلا ىل_ص هللا لوسر
 (تنمافإر ادلاءذ#ه لصأو قأاذاهيلعادةلاق» ىثثاىأ( معاي ىلعدغا) ىميبلاءاور تي دحوف اضيأ( سابعلل او ميلع

 ثلانىأ ملاديدكلب ىلاعث هللا ىذ ر هك ناكودالوأ عمىأ (كلدلو عم)« ىحن قاظ ىف ل معتاد دغلا تقو ىفءىحملاءانعم
 هدم ىل اهلا درر دن, || هنا ىف تدق لوسوئاذارملاو أل سومياع شاى تقل لوسردنعمدالوأ ستحل عت هت شو ناحل فاكلاو ةزمهلا ذب عمجفىأ(مهعمذ زءاقلخلا وبأونآرقلا ناج توري حتاوهو هللاد بع مهرهشأو ثانالاو زوك ذل (تانلل ةفكسا) نممآ نمت رخو نضره سو نموه فاز بنعو متو هقادتعو لصعلاروك ذةرشعدالوأ ةدعسكر اذاهنع
 ىأ(مهلإو) ةعبس»دالو أن ممهعج ىذلا ناو ءافولا ىف ىزو نبال اقو هيلا مهمضلسو هيلعملاعت
 نوكياعصخدقوة-اموأءادروهوةدودعةزمهو مالو ملا مضد( هتءالع) مهسلأو مهرتسو مهاطغ
 ىعاذ_هو)مدقتاميفهلهأو ىلع عم لعفامك مهمضامذعد سوه. عىلاعت هللا ىل(لاقو )نيب وُ نم

 هلامخدا هج وىلاةراشا(مهارا ىرتسكر انلا نممهرتساف) ىلا رقأن مىأ (ىتدب لهأ الوهوىلاومصو

 ىأ (تتبلا طئاوخو)
 نمهنة- ط.ملا هناردح

 ( نيمآن يمآ) هناهج عج
 لوم وهو ارركمىأ |( ديف : :
 الوورد رهن ادا قلطت وبابلا لفسأ ىف ىلا ةبدعلاب رسفو اًضب[.ءاففيفواواو فيعضلا فرح دحأ ل دبا ةفوكسأ رهو دي رجاوي رد | وقطر طز طاجن كو فاكلا توالي نانوكتيئ يملا تيا نمو] ذيكاتلا همي ولم | م سملاعو سوم طوياتاق إس ماوق دس تن ىاااديت تسطيع
 تب دداشإو رصقي و دملاب(نيمآنيمآ )فو رعموشو طئاح مج(هطئاو>و)اضيأ العا نماهلب اقام ىلع
 بم مءاوهوعيحصلا وأ ت لاق ىنعمن مضت هنال تنمآلوعفموهو هلل اذ_ه سا مالك ه فو ب>”ءاءانعمل هذ مساوهو

 جت اءانعم ملا ىلم هللا لص (ناكو)تدبلا لهالةما رك هلداسجلا طنب لسو هيلع اعن هللا ىلص هد زجعمهيقو لبقردقم

 متاح نيمآ ثيدحلا ىفو هد.بامهكسيىأ(نسحلاودي زنبةماسا ديب ذخأي) ىراخبلا ءاور ثيد_>ىفإك توهيلعملاعت

 هب اطىأنيلاعلانر || ( +.بحانامهجحأ ىفامهللا)امهلايقاد(لوتةي و)هيلاامهمضي ىنءلان خ فلا ضعب نمديب ظفل طقيسو
 متاخ دكعلدا معلا ىل# هللا ىل_صهللا ل وبر هبحأن منابهملعل كل ذب اعدوءاعدلل مالاو امهم> لايف هك-فزوحي وماغدا اب

 ويا ناكل رابتءابزا#هدبعل هلناةبدمنال ه4 والةلك اثمامومحأنا.لوقل أو هسكعوهللا هب لسو هءاعىلاوت

 يمال لاو ةالصلاهياع ةماداىهوةبقارملا : مسقاروب قرا( اد#اوسقرا)هنعىلاعت هللا ىضر قيدصلا(ركبوبأ لاهو ه+بحو ىنلاىل( ناو الا | ويلا تهت لصقل ىو قر اس نياوهدب خي ةماسإو ةلكا شموخ نمرثكة زول
 ىأ(هئدب لهأىف) مكيلءهقحى أ ادجماواظةحادارملاف اظمكاوهومم زالهيدي رأمئثةل ب اةمىف رظنلا
 هنعهللا يذرركوبأ(لاقو) هنومد عب كلذب قةح تن هقحةياعر ناق مهرب همهمارك و م- اعرف

 ىلادحو ىورىأ(يىسغن ىذلا) هللا( و)ه:ءناخي_كاهاوراويفةروكذلاهالاةكىأ (اضيأ
 ىأ (نسحناو)ءالوسم 0 ىو (ل-توهسو ديب 157 )هفرصت ةضبقب (هدستب : تراصر يضع رفو(1ةوم باهىلاعتةاىل ا صةتالو هنتءاردتت) ستة نطل(
 قو 9 ةبارق نكد لامتشا لدب م ةلص ىأ (ل-صأ نا ىلا بحأ) بسلا تب رسقل عج مىنفا

 هوعارىأفاتلا مذد(اد_ءاوبقراه:عىلاعتهللاىذرركب وبأل اقوا محافاموححأ ىفا مهلا لوقي و) ام م. ءىلاعت هللا ىضر
 مشو هياء يلام هللا يل هللا لوسر ةب ارقلوديب يدفن يذلا و)نيحيحصلا ىفإك (اضيأ) ىنيدصلا ىأ(لاق وهب لهأ ىف ) ومرخحإو

 مهتلصىأ(ل سان الابحأ

 ةماسا نع ىراخبلا ىف

 ةثراحنباىأ (دي زنبا



 هللا ىلصلاقو) ىرقلا ىفةدوملاالاارحأ هيلعم كلا ٌسأال ل ةىلاعت هلوقذاعارتعمددتءمبتناكمب رقلىراقأة[ادنمىأ(ىثارقنم)

 ةخس ق وان: سحةناور ىفو( اسحب حأ ن مهللابحأ )ةرمني ىلعي نعدجام نب اوهن_سحوىدمرتلا ىوراك(مل_بوهيلعىلاعت

 دعس الو ةيئاعدةل او ادس>و

 ىأ(امهانأو نب س>و
 ايلعاههانأ تحأو

 ةمطان ( انشأ و) ىضنرملا
 ىأ(ىمناك) ءارهزلا

 (ىتجرذىف) ىلاكراشم

 مون) ىراو + ىأ
 بحأنمزال(ةءايقل أ

 لي
 موه عىلاعت هنا ىلص

 هناهأاشي رق ناهأ نم
 ىدذرتلاءاور(هّللا

 نباىلهس نءدن_س>و

 درب ند ظمل. صاقو ىنأ

 هللا هناهأ شب رةناوه

 مدآ ىب ل-ضفأ موال

 ليعمسا ىنب نمةثانك نبا
 نجرلا ليا مهاربا نبا

 رازيدلاىو راك(كاقو)
 ةس-ثىلأ ناو ىلءنع

 ىدحا نفذ (اهومدقت

 ه«سيلعلاقو) نيثاثلا

 ىقاك(مال_اوةالصلا
 ةملس مالإ) ىراخبلا
 ىأ ( ةشئاعف ىنيذؤتال
 ىورابس>و أيس اها ضقل

 ةسئئاععو مهايادج
 ةاض وم كلذ َْن اوجد

 ةصقفخح وةشئاعهي5بزحف نسب رحيل مالسأ ١ وةااصلاهيلعىنل ا نأ و وهما عىلاعت هيا ىلكهنبال اوسر

 نسحملاراشأو نيذهبحأو ىنبحأ ن م)ارارعمدقن اك (لاقو) هب رمخن وكس نأ غ1 ع

نص نمىأردقم فاض هيف (ىتبارةنم)
هيلعملاعت هللا ىل_ص ىنلا لاق ىءارقةل

 تاسرااملازه .و

ىذرءارهزلاةمطافهيلا
 اهّمعهللا

 ةكلدقنم سدس و كي - ءاعىلاء: هللا ىل_صهلنالو سر ن ماه اريمسلطت

 سؤ هياعىلاعت هللا ىبصهللالوسرةءأ رقءذعىلاعت هللا ىذر وههجوهللا مرك ىلع مامالا هللاوو اهريغو

 ىلعاودي زبن اد مل آل سدل ثرونالانا لسوه-ملعىلاعّهنلا ىل_صهللال وسر لاو لا ةةةمزالممتا_ص

 ثيد>ىقملسو هياع ىلا عت هللا ىل_-ص(لاقو) لو هياعهللا ىلص هللا ل وسر دهعقن اكايشريخأاللك ألا

 هصعن ونحن س> سري خوأءاعد( انسحب حأ ن مهللاس>أ )هن س>و ىذمرتلاو ة--امنياهاور

 ىلاراشأو ِنيذهبحأ وىجحأن م) مدقن ثيدحف ل سوهيلعمزلا ل (لافو)اندس>ىورو حسيب

 5 رآها ةمطاف( امهمأو )ني ذ_هىلعفوطعموهوم_معهلأ ىذرايلء(امهانأو ني_سحو نس

 ىلع ناكن ا(ةمايقلا موي) هنحلا ىف ىدنرو ىتارنم ىف ىأى من ملدب ( ىتجرد ىف مناك زا عهللا ىذر

 هلال هئدمز رددارملااةاطمةرخ" الا هيدد رأن اف هلوهنمةمالس نءهبانكو عذ هل |ىقهعمهناو هرهاظ

 هياعىلاغت هللا ىلص (لاقو) تحأ نم عمءرملا هلوقك دحأ هج ردىف ل-وهياعىلاعت هللا ىلصهن واسال
 ةيلهاما ىف سانل امرك أم-هنال(هللا هناهأاشي رقناهأن م) هنس>و ىذمرتلاءاو ريد >ىف سو

 انءتريغصةر غصم سد رقءمول ىكةمامالانالمالسالا ىفوةدافرل اوةساررلامهلب رعلاةداسا وناكف

 مرا ىفمهعامتجال عمجتل اوأباسنك الاو ةراجالاوهو سرقدلا نمل -سوةن انك ني رضنلاس قل
 فةميظءةباد ساباوهس لي قوتاغللا قفاون نموهو

 ليقاكىاطنالرحبلا
ٍ 

 اشيرقشي رةشيمسأ# رس * > بلا نكس ىلا ىه شي رقو 7
 (اشيرقاومدق) لهس نعةسش ىلأ نب اوىلءنعراربلاهاور شد دحىف سو هيل عىلاعت هلل اىلص (لاقو)

 مهريسخأتنعىهن(اهومدةتالو) مهرث ”اعاود_:ةاوةفال#لاو ةرامالا فام.سالر ومالا نهرعأ لك ىف

 تفّذح نيئاتب اومدق::هلصأوةددشملا ةلهملالادلاو ةانثملا عتب وهو هل.ةرمالا دكوث مها عمدقتلاو

 ىرب ثيحوأ ناك ثي> هلاود مي ناب سانل ارمأ: لو هيلعىل اعت هلا ىلص هلىلوةؤةثثاعمو مهايادهب

 ةملسمأاراهللاوةثلاثلا ناك املفامعضرعي وهونيتم سوه لعىلاعت هللا ىل_ص هلك ذثرك دف

 مو هياء ىلاعت هنا بص نيبق اهريغ نك :مةأ رعا فا < ىفاناو ىحولا ىلءلزنام هنا: ثئاعىف ى:.ذوتنال
 ة-ثئاعل وضفت ىلعاذهب ل دساوانا دهلاباهموناو دخل ز] ساما اناوددنع اهمدقتو اهلدتءدعاهل

 لاوو نك-:م هلوقيب اط |لاحادو>ومناكن ؟ صو. ثيدحاوةشئاعم هحعدخم لبضفأ

 ىحولا لوزن صاصتةخاواهوزاكتو ليضفتلا ثءداحأ باقل ف ةوتلا!ذ_هىفىأرلا يو.” نبا

 هللالوسرلاهةو_ثواهم>ةدسش عمةدابعلاور_طعتلاو فظنتلا ىف غلا تتناك اهنايهج واهفاحأب
 يدك ه عمت رادفا|تاغص هبافص تاغ ى>هيهاوثوهرماوالاهظفحو مشو هياعىلاعت هللا ىل_ص

 قيدضلا( ركبابأت يأر)هنعىراخبلاه اور ثددحىف(ثراسحلا ني ةبقعنءو)اهمعهللا ىذردحاو

 ىدر

 ىلاعت هللا ىل-صةللالوسر ىنماكن اةملس مب زح ماكف مالا وةالصلا هيلعهئاسر ثا ءوةماسمأرخت الا ز لاو ةدوسو ةيقصو
 ىدولا ناؤةشئاعف ىيذؤتاللاةفهتءاكفناك ثيحودييلف مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىلا ىدهينأ دار نمساذال لوقي ملسو هيلع
 يردصلاىأ(ركبابأ تيأر) يراخملا ىفاك(ثراجلا نب ةبةعنعو) جميباصملا ف ثيدحلا ماسقو ةبشئاعالا:أماسو يفاناو يارجل



 (ىنلاميبش)ىلابهدنأىأ(ىلب 11٠0 لوقي) ركبونأى أ (وهو)ةيلاحةلج(هقنع لعن حلا لعج ومتعىلاعث هللا ىغد)
 ريثك قهديدثوهىأ

 اهيييرعلا يسرا وم |وهو) زو ه- د ةهقنعار واحمل هة:اعىلع هل ىأ(هقنع ىلع ندا لعجإل دق( ( وز هنع هللا ى در

 ضءبىفىأ (ىلسع» | ىلب) مو وزو هوهنمهناليقوزجرال لماكل!اوزحم نما رعشالئاةوالماح ىأن اّتيلاحن اتم لا (لوقي
 (كحضي ىلعو )ءوجولا .لاةدشنعهيانكو هو ملسو<- لع هللا ىل ص هللا لوسرب همشد شا نم ىلا ىدفأ ىأ ( ىنلابهيدش

 قيدصلا لعفب احرذىأ مامتامئاوامانآهيش هنعىلاعت هللا ىضر هي اياهيدش سدل ىأ ( ىلع: اهيه_ثسل) هدنعةشرلامدقتو
 هناىل-ءلادلا ءاو-قو 9 :ءىسملادر ددقوة _هفقاهناىلق و4 :مق سلو :ىدفا,ةقاعتمءاملاو وهيل علا ىلع هدحممش
 قيقحلا مسقلا نعىسْملا نارهاظلاو د يءبوهو<: :ءىهنلا لبق هناب بهجأو كداب اب اياوةلحتال ثري دحت

 ىلات ايوادارأأاعام_ةءناأ+ نافذ هاوسروهتللاربي_غىؤهلك !ذ- موا طعتسالاو نءتلاد روامعال

 اذهءهلوقو ايي لاس هللا ىذر ركب ىلأل عف نم (كحضب ىلعو ) ىلايلاق اذال-رلاأب ايوه ىلأو
 «ن لظاذهأهأشين نهو © ءانأهباشي ءدحأ لكن ار هاظاانا ٠ نءامح ءنوكإ طاح رفوارورسو هنمابحعت

 لءع>وهلاثب ا وهي اماما قف دام اذإه هل وياه يلعن هما كسا لوسرأهقر ءهيذحهنكلو

 وهو نسحلا صقرت تناك مءىلاعت هللا ىذرةمطاؤ زا ىوردقوةينابرّك- م ةمصاخخ ىهوهنمهسن

 ىراخبلا ف عقووهعمسامدعب هيل ثعركد اأن اوأدراوتلالم# «>يقلا ى :!ابهيد ثىلاب لوقو لفط

 اودلوةيمهريغو نويفوكلاهيلا هذاك فطع فرح سل كلام نبا ل ةفعف رلابىل_هب هيد سدل
 الو لمقر أ ل ل املا ىفامىفانيالا ذهو كلذريغب لوؤندقوهريغهيدشلا سيل ىأ فوذح رب اواهمسا

 ىنيالو هيدشلا ن نمصخأ ل ثما ليقواهضب نم تدثملاوهوجولا حج نمتلثامملا ىنذملا نال هل ثههدعب

 -ةنمو أ لقو نيسحتلاو نسحلاةرشعلاو فل وعي ههتلاىلضهتلا]و برباو (.ث نيذلاو ص خالاءاغتنايوعال
 لهأ نق صاخس ىهح# نيمثقوللاط ىلأنب هرفعجو هل ق_بأنم حلاو لو هيلع هللا ىلص هللا لوس رب هشأ ٠ العاناك نسحلا

 ساأك هياغورصلا مالكة" الاةعم زنبس اكو ثرا< نب نايف وأو فاشل ادا دجأ دحأ د دز نبسئاسلاو سامع
 كلام نب ةعمر نم ني هللا دبع نب نمترادضو تغسل رسو فاكدلا مذ زيرك زم ئشلد صوت ىنصالا

 ةلمهلا نيس ىاسلا هلبا هجر سانلاديسنبا مهضعد مظنو م_معىلاعت هللا ىضر مساقلا هنب اوبلاط ىنأ نب لل. ةءْنبد#

 هلم .ءنيبةيواعم هلو نسحا هبمش نماولو خام نسحار هَ رضم نمراتخلا همة مخ لاف ىلاعت

 نسحاونايفسحلأو بلان 0 مثق قطصملامع نباو رفعت

 ىلا عت هللا هجر ىقارعال هنا لمةونينئ ادازو ىدم ” الادجوبألاقو
 اوى زد_ةرد_ةكللذبم-ه ام: ىطصملاب اوهشةعبسو

 امثقعمدوكاوذهنب اورفعحو 01 مهئاسن ايغسوبأ ىلا |ظبس

 قيقحالا ماقمىف ىيدصلا

 4 يلع هيو يدش ناك نو

 هلآ نم مال !اوءالصلا

 بللي ىلأ نإ 0

 ديزي دعني ريان

 ْن ,نايقسوأ وذ اعلا

 نام 0-0

 ناك ؟وةمطق هفطنأو

 قايسو كب هآراذا ا

 ىف ساك رك ذاميرسق
 لاو ناثاكسلا ل__صأ

 ىف بيذتلا ف ىهذلا انماث دازوىلاعت ا
 رفعج نبهللادبعةجرت مهردقسانلا ىفالعفه_ب# ن ما ةينامىداملا ىطصملا هبشأ دق
 ىلاعت هللا ىل-ص ىلا نأ مق بئاس عمهشياو رف_عجو 6 مده ”راحنياوزب رك نياوهاطمسس

 لاقفرفعج لعب مهربخأ ةرشعلا ىلءوبري مهدعةعاج « رضمنمراتخلا طا هبشأدق امدعب مهانأ ملسوعيلع هي 1 ) َلاَعْف نحملاىديس نياهيلعدازو
 ىلا اوعدالاغفخارسفأ بنقل تراحم نا هنا ذب نب دزو فانلا ليعع نادازفرشعة سمعت لملظن ف ةنحشلا نبا مهعباتف 5 كاني. ىل نأ ىد. || صرعت ألا ذلواغلك-.ةماملظناهوممظنو نعطو مالك اهضعب فني رشعلااو هلي يثك اذه ىلع ديزدقو لا || ذر تارلبسبتو « ا ساو مس باسو 9 و مويلادعباوكتال هيا يب هئباوزطخو اق مسهرل نباو ريك نياوااعبتش

 آتسو رواخ هرمانقالحلا |ىلاعت هللا ىل_هدهنال نافع نبنامثعدي ز رو سوه_لعيلاعت هلل ىبص هنايحىف تامدقو هه

 4 راب وهل-هأىفا رفعج ف اخامهللا لاقت ءاملاشاؤىدسب ذخأ مثىقلخو ىاخمبشةهللادنعامأو بلاط ىلأ انعم ثق دمام لاقمت

 مهمشي ناك ىلع نين حناو اذهةرخ الاوايندلا ىفم هيا وانأوم بلع نيفاختهليعلالاقفانمنبت رك دنانمأ تءاجف هت ةغص ىف هلبادبعل



 نبهنلاذب نق ورو) هع ىلع هللا ىضر نيس ن :ةيرذلا 1 أناىفرمسلاوها ده لعلو لف سالا هةصنب نيس لاو ىلعالا هش هنن

 : هلجيرخأ ةءاعنباوكلامهنعو نسحلا تنبةمطافهمأ و هيبأ ن ءىورب بلاط ن؛ىلع نو اوهوةخسن ىفاك نسخ نباىأ(نسحلا

 اذاىل لاقفةجاحىف) كلا نبناورمنباىأ (زيزعلاد_دعنب رع تدم أ لاق) ةثامو نيعب رأو سجن ةنس تاسةعبرالا نئسلا باعصأ

 ناهللانهىحتسأىناف)ىلاستكاوأىورب وك 2+ احركذاواءاتكىنىأ(بتكاو) غ١ ادحأىأ(كل-راؤةجاح ل ناك
 نا ةخفىفو (كار
 ن-ءوىلا.ىل -ع) كارآ

 ماحلاءاور ايف (ىبعسش
 هريغو ىقييبلاهحصو

 (تباث نبدي زىلصلاق)
 ىل-ع)ى راصنالا ىأ

 هلتبر دق مثهمأ هز انجب
 لوهخملا ةغيدب (هتلغي
 سابعنباءاجفامكريأ)

 (ديز لاقفهلاكربذخاف

 ام.ظعتو هل اميردك#
 عدىأ(هسنعل->)
 هنمد_ءادوباكرلا

 هللالو_سر معنبااب)

 سايع نباىأ(لاتق
 ا -مءىلاعت هليا ىذ ر

 ىو (لعفئاذكه)
 ناانرعأ ذك هةح-ىن
 ىأ(ءاملعلاب) لد
 ليقف)امارتحاوامارك |
 لاوو سابءنباديدي رز
 لوعفملاةغيدد(انرمأاذكه

 هلو-سر و هللانرعأىأ
 تدب ل هابل عفن نا)
 هياعملاعت هللا ىلصاميدم

 دجمرع نباىأروإسو
 ديزنباىأ (ةماسا نبا

 هللا لوسر ىلومةثراح نبأ
 ملسوهيلعملاعتدَلا ل
 (ىدبعاذه تيالاقف)

 عاذوالا نوكسو ةلوأر سكب هفاكلاةءاورو ىنبمبلاةياور علاطملا فاك ىهو ةيكول ملا نععديدوبعلا ن «ةدحوملا نوكسو هلوأ حقب

 مص يبا يجلس 22 2_ا> 72222222222 2 بسم

 | هبشي ناك لسوهيلع هلا دصونلاو مال.لا هيلع ليلا مهارباهيباب سانلاهبشأ هنالاق موهيلعأ
 ههمشن هنا لبق نم لكر ك ذواو ةعافر نيداح نب ىلع مهنمدعس نيا دعو هدشهيدشا اهيدشو اضأ لملخلا

 نيهلئادءعو مهارباو لءةعنب د# نيهللا دسعمممرك ذهنافاربثك اددععأ سو هيلع هللا ىلص

 رخآ ج رخ ىذلا ىد_هملا براك مهنموىولعلارفعج نب مءاقل ا نبى دو ىلع ني نيس ملا نب نسحا
 فيك دحالمست, ملماتل اهبشلا ناف قالو ىلا ىفدبشلا هجو ىفاوحمست مهما مهنمرهاظلاو نامزلا
 ليقاكوهفهرطش مالل اوةالصل اهيلع_غسون ىطءأو هلك نسما سوه يل عهتلا لص ىطءأ دقو

 ءاملاموحنلا لثماك س «ي انلل كتاعصاولاةماكا

 ثببلا لآ ة1”نموهو هنع هلا ىذر بلاط ىف أن بل نب( نيسح نين سح نبهللاد.عنع) ىدر(و)
 كلناكاذاى لا ةفةجاح فزيزعلادبعني رعت دن [لاق) ن: سلا باص أ هلجرخأو هجرت هلوم وة الض:و
 اققاو( كارينا ىلاعت هللا نمىحتسأىناق)ك تب اك هيف ىنملعتاباتك (ىلستكا وأ ىلا ل_سراف ةجاح
 ةيحل شدبلا ل ” الدنم م_ظعتأذ_هو نذوب ىف قي نا م-ظعباب أ نادا:ءملاوهإك (ىايىلع)
 مك احتاءاوراذهومدقن كل يبحر ش نيرماع( ىبعشلا نعو) هل آو لو هلع ىلاععت هللا ىلص هللا لوسر

 هللا ىذر ر وهلا لامعا | ىراصنالا سا شنب سدق نب ( تأت ندد زىلصلاق) هحدت و ىويملا و

 تملا اهرمسكو ملا حتي ةزانحتاو ديز مأ ىأ (همأ هز انج ىلع) لكس !تبان نيدير نأ ةربأ لاقو هنع
 هتاغب هاتي زخمث )هب راصنالا ماعْنيىد_عنيدبواعمنيشالامتنب راونلا ىههسمأوتوباثلاوأ
 هعم ىثموأ بك ريل هكسمأى أ( هناك ربذ_افام_معمّللا ىضر سابع نبا:ءاجإ) ابكر ملف( ابك ربل
 َّى د (هللا لوس رمعنيااب هذعدءأسو باك رلا عدىأ هنعلخ سامعنبال( دي 0 لاقف )هناك راكسام

 ىلاعن هللا ىذ رسابعنبا(لاقف)لدحأ لكل م زاللامهع ركقو مهي ةءتاكيبلال ايم قيانالهتا

 (سايعنباديديز لمقف)انواملعهيمظعن مانعتلا اذهل ثمىأ (ءاملعلاب لعفناذكه)هلابيكامبمع
 لوقو مل-وهياعملاعت هللا لص (انيدت ثمب ل "العفن نابانرعأ ا ذك هلاقف)همارك الءازجو هلا ميظعت
 ميظعت هيفدهاشلاو هلم اذ_هسدل هيق مالك ىلع عفرلا كح ه]ثيدحملا حاط همىقنيباكانرمأ ىناح دأا

 ىلاعت هللا ىذر بطلا نب( رجنبا) هللادبع(ىأرو) مهتبحمو ملسو هيل عىلاعت هنبا ىلص هللالوسرل ١
 سو هيلع ىلاعن هنن نص هللالوسر لومة راح ني(دد زنيةماسا نيد ) روهشملا ةلدامعلا دحأ امهمع

 اه>:ةبوأنونلا نوكسو نيعلارسكي(ىد_عاذهتيالاةف)ى راخبلا عي ىف ثيدسكا اذهو
 ىءوىقارعلا ظفاحلاهطمضاذكهولوالاهود+رىذلاونيهجولابىوروةثك اسلاةدحوملاءابلاو
 ىأ(هسأرر ع نياأطأط قةماسأن بد#وه هلل يةف) هآرنيس>هفرعن كيلو هدب وهءلعيا كلذ
 هآروللاقو) هيلعامدن هلاقاهيفركسفتي وهو (ضرالا هديب رقنو) هفرعام ءاي-قرطأو اهضفخ
 امجظعت كلذ لاو كلذ ل_ءفاسمناو ةماسأ بأس <: ناكأيك ( همحال لو. عىلاعت هللا ىلص هللا لور
 بحاص ظفاحادهازلادباعلا مامالا ( ىعا ز والا لاقو) موه عىلاعت هللا ىل ص هللا لوسر ىل اوم

 ب وسفضموهو تام ى>ماشلا نكسشل] م مامالا بهذم عابت | لبةب رغملالهأ هءاعناك ىذلا بهذملا

 ىلع عمس ىذلا ئراخبلا فاذك و ليقءاغثلا ىف حيمعل اوهو ىزاج !لاوروهثملاوهنونل ابى ا لاهو ىبتناهجوأ لوالاو نوذلا
 (ضرالاهد-.ب رقد و)هق رطأىأ(هسأر رمع نيااطأطغةداسا نيدو ها مهنعىلاعت هللا ىذر رعنبالكأ(هلليقف) /' ةلانىقارعلا
 (يمعا والالاو و )هما...اءأيأ هيحك ىأ(هبحالإ- ءوهيلعمللأ ىل صولا ّل ا رهآر راهةحفف 4 ايأ(لاق و4 هع ل هداغع ءام> يأ



 اههساؤءالومؤ ىأ( ل سوهيا قلاع هلا ىلص هللا لوسر بحاص دير نبةماسأ تدب تاخد ى ث مدمس رانك اسعئبا كحك
 اهعمو) هتفالمايأ وأن اورعنب كلا ادع نيديل اولا هعْنب|ن عميان ةئيدملا ريمأن اكن يح ىأ (زب زعلا دسع نب رعملع) هةمطاف

 ى>)تاوطخىأ(اهيلا ىئمو) زيزعلادبءنباىأ(رعامل مالا هرردب فعضواهربكلاهدوةيىأ (اهديبل هامل ىلوم
 ص وموهو ماللاعتفب (ه لج ىلعاه لج[ ىت>حاهجب ىمو) ا هعمايدأن ىأ( هيايث ىقءادبو هر د نيب )اهديةخسن ىو (اهيدي لعج

 هيو فس جلاس 1: _.:ةيحاضو ايت يميا نيام !نءعراشلا ى-هنىذلاوهو ةمركذلا
 دج ىذلارهاطلا | ىبصص هبا لوسر قوم(ديزنب ةماسأ تنب تلخد) مدقن دقو هبرقوأ نادمهوأر يجج نم نط: عاز والا
 ىلامّتمَسا قص هدالو مو | هكسم ناب( هيدي نيباهدي لعج ىتح)راسوعياعيلعتتلا ىلصئلالوسر ىلاوملسن نم اهنوكلاسمل هل رح نبا موكل | «يقعتو ايرك(اهجلا ىثمواملماق)رمعاهآراملا(ة)اهرصب فعضوا هريكل (اهديي كسي دسبع (اهاضقالا 0000 ىأ(اهلوماهعموهمتاف) زي زعلادسعني رعملونأ ىلا ملزت ل :زااا[ةمطافهستنب فلخو ىرقلا هلرتسوا) انبلااهمب وتم. | وبهلدي رقي فوتةماسأ ن اومخي راتقركاسص نيااهرك ذةصقلاةدهناللوالا عصا ويزور ىأ(اهيدينيبسلجو) كازا دبع نيديلولا قال وود لياتنيرلل ريارم وسيول (زيزعلا دوت لاىف هي را ||| سم نير لم روو ثوان امسيتملا ناظر وأ ةماسأ ةغص رحاب ( ملسو هيلع ىلاعت هللا لص عضومل حئفلاب وهبيف هتانلوسر تح اج) ويلا دبع امرك ذاك مانلابةزملا نك: تناكوةماءافاهمساو ملسو هيلع ىلاعت هللا
 ناوبدىفىأ (هنعىلاعت اهزحتو (اهاضقالا) هلا جركذ(ةجاحاسمل ءلرتامو) اميظعنوامارك اوما :انريمكلا عتريشفلا 00 هتلاىضرباطخلا ني رمح || 6 ( مديني ؛سلجو)هبلعاسلاناكىذلا هثارفىلعىأ (هلجيىلءاولحأ ىتحاميىشمو) ص رفالو) م سوهيلع هاوقنل ةيدنجأ ناب هندب سميال ى>همكب هامغم ىأ(هباي قواد ,و)اهتمدخيىل أون 0 اهالوم نعالد
 هنبال) هنسحو ىذمرتلا باطلا نب ضرقا و) مهل عطاوتلاو سانلل عت اوحاءاضق نع ةفالخما مهعنمت)نيدشا رلاءاغلخملا ء'رام ىلع قازرالا ىلا ىلاعن هللا كر رسل“ ااهاجواهز هذ ىنأىلا ىنامكتت لاق ةمطافاب كت احاماه لاةناكو
 (فال [هثالث هللا دبع نم ناع امل بحو عدت كافاو راش اههو نسانلا قاطرة رىذلا هنا ويد هنع هللا ىذر
 د تاز را نفر | بيوع ينقل( ليي لاا ةماسأو )هس سقن ىنعب ( كين م لو هيلع اعت هللا ىبصهتلا رزعةلال جو ىاص نا || فدل بح ناك بأ ادي زنال) هلايحم هنبالى أ( هل) رم( لاقف)اهيقمدقتلابواهر دب ىئاظولا امص ميماكنإعمسنبال || بنرتىلانيدلا ةمدخوداهجلا نم سانلا ءدهش ل حى أ (ده مى ىةبسامهقاوف) هئاطع دايز ىلع ضرفاميو تدار نىأ | ( تضف )امهنصلاعتهقا ىضد رم( ةيبال)هنبا(هقلادص) ا باوح(لان) هتلدصتب نيالا (ةئاييصنو ىنالاةثالث ىف | الاسم تدب نمهتقيلنو لعق (ةلامهوفاال ا تال قريز نيةئاسال) ضر وزتيح ل ةماسالو)مهاردلا نمىأ ةثالئاهتمد_حاو ىلاةةبطلا قف ىأ(ىنالآ ةثالث ىف) ةفيظو (هللادس تئال) ضر الب
 هتاضفم هسالمرزادمع ةصقلا نمدو عملا ىفانيالهنكل ىفال آةندأت هنبالوفالآ هس بابإب ضرك هنا باعي ءالاىفام ايؤمنيب ابتدا ىذر || علام دوك ذل ضرفلانممزكالمنا ريش ل سن برقا انمرلا تقرت نت :قيدصلا ن مز ولك س ورا |. نوك ىلانيالبف 4نويرقللا هددت نمهوكل «شيبح هن كاست تاور هيلي 57 0 ف نواددلو || ةسيبحالا لوقت ن أكاور علاق نممث تلقاهوبألاقلاجرلا نمتيلق ةشئاعراف كاسيلا بحأ سانلا تنارملابسح ٍذِئزخ ىأهللا لوسراي تاق صاعلا نيورمج ثدحمنلا لوسر ىلا بحأو فالاو لسو هيلع دن ىبصهقلالوسر ميسقتلا ناكو دحأ ىلع ىلاو اهتم دخت هنم عضاوت هنا ليقاذهو مب ركذلا ةدايزو مدقتلا ىضتقيرمأ ىهوشل قبال تا لوسر

 اسما لص ةمانإ يو | يمال متدقا سئل وسر بح )تهد قوترز يأ( ترئ نزار
 هتاضفافاهنبالىأ(هل)رعىأ(لاقد) دهاشملان ءىأ(دهثمىلا رهماسأ ىأ ( ىنقبسامهللاوذ ) ث افش ه«

 نيحيحصلا ىفاملدي ز نمهيلا بحأن اكوهفالاو اعضاوب هلاق( كلب ن ملسو هياعىلاعت هللاىصهتنالوسرىلا ب>!ناكاديزنال)
 لافنممثتلقاهوبألاةلاجرلا نمل ةشئاعلاه لولا سحأ سانلا ىاهللا وسر اي تلة هنعىلاسعت هلا ىضر صاعلا نيورمتن ع
 ةينيحنمىأ(كنمهيلا بح [هءاسأو) ضراعتالف هيرافأ ب حا ايلعو هتانب بحأ ةمشافوءيلاىلاوملا سجأ ناك ادي زلسعلو ربع
 هيلعيلاعت ملا صوتيا لوسرببح) صيصختلاو ميدقتلابت رتخا ىل(ترث"اف) ءالومنباهنوك



 نءةرجملا ف ىرابلا ف ثيذلا احلا لاق سحردصةمومضم نوكت نأ ز وو توبا ىنعمابيفءاحمارسكب (ى> ىلع سو
 نيرحاهملا نموه هل ليقف ةثامسجنو فال آ ةثالثر ع نيال ضرفو فالآ ةعدرأ نياوالا نب رحاهلل ضرذناك رع نارع نبا ىلوهعقان
 ناك عي> ما !ىناموالوأ ناك ىذاقتلا هلقن ام لعلوهسفنب رجاه نك وهسدل لو ةيداونأه رحاها ا لاق ف الآ ةعبرأ نمد دقن لف
 ةكعتتام نوءظمتنب بني زدمأ نالرظن هيقاوبأ هررحاه هلوقولاق ماضي أد_>او تةوىف عملا نم عنامالهنا ى-تئالو ىهتناا رخآ
 دارملانابسيح أ ورحا تلو
 ساكنا) ركاسعنبا

 هركذ قمبسد5(ةعيبرنيأ

 ىلصهللالوسرهبشي)
 ) لس 0 ه-.اعملاعت هللا

 هجوفةروصلاقىأ
 هياعلخداماف) هب واعم

 نع ماقرادلا باب نم
 لابقالابىأ (هاقلنود رب رس

 هردل لوثملاو هيدي نيب
 امىأ(هينيعنمب لبقو)
 (بغرملا هعطقأو) امهم

 ءارقجتقت دقوةروسكم مع

 ةد>وفةمدعكةنك اس

 اعاطقا هلولع>ىأ ص وم

 (هبمشل)اءاغتنا هيدرفني
 هكا نيددتفي

 (هللا لوسر ةروص)
 ىلاعت هللا ىلص) ةفاضالاب

 كلامنا ىورو لو هيلع
 وهو (ىلاعت هللادجر

 تيرا ص رمال
 نرد هرمالر
 نبىلعنباىأ(نامياس
 وهذ ساب عني هاذه
 ر وصنملارغعج ىفأمءنبا

 ىربال هنا هلمهضعب هلوقب

 نالاثيش دعيبلنامالا
 بضغت مزامال هر كسملا نيعي
 هنمكأد زاوأهعتك علف تهدي تدم هناف دري غو برض نم ىأ (لانامهنملانو) درس وهاعدو رقعج

 ىور(ك نايس أن باىأ(ةيواعم لبو ) بالا ةجو زو بالا انه نب والاب 118

 ىلأ نبا (ةبواعم غابو )ىف وب ىلع هبوب ىنععاهرسكي وأ هتبح ىأ امويقءاحا مضن( ىح ىلع ملسو
 ىباسلا ىؤا نياك لامنب(ة-عيبر نب ساكن ا)ركاسءنب هاو راميفام_ممعىلاعت هللا ىذر نأ ة#س

 ليقاموةإههمني_سوفاأدعدةدحومءابو فاكب ساكو ىولن ب ةماس ىنب نمل مهم نيس ىرصبلا
 ناىطرقلا لوقو هل -ةاننم ف وحصت ف:صملاذ يمل: ىئزعلا ةخ_ن ىف ع هناوةيةك ةانثع هنا نم
 نيأوهبشلا نمعوشب( سو هيلع ىلا عت هللا ىل_دهّللا لو سرب همشي )هقالخ عيدصلا ساعه ظوفحما

 بانل خدامة هرضحأ نم هلهجو ىأردةمىلعةلادءاغل ا( رادلا بابن مهيلعلخداملق)اب رثلاو ىرثلا

 ه ءاعهللا ىل_كهنلالوسرل هد | ثلا رثت( هينيعنيب لبقوماةلتو) هل ىشة(هرب رس نعماق) هراد

 مسا(باغرملاهعطقأو) !-سوهياعىلاعت هللا ىلصهتلالوسر هركذتل ىكي هاراذا كلام نب سن أن اكو ملسو
 ةمجعهنيغو مملارسكب وهوابيق سغر ةريشك :إغتاذتناك ةارهجتم رقوأ ناجهاكلاوركضرأ
 لهأوه نا ءغوسي وهوو كلمتي ضر هيلا ضوفينأ عاطةالاوةلههمءاراوابقةدحومءاو فلأو
 فلا ةحوتقم هميمنا ىضةةبامس وماقلا ىفاموةرصيلاب رهن مساهنا ىلا دبع ماكحأح رشىفودل
 ناجهاشلاورمرهتو عباغرملاهترابعو هلهج والهنارهاظلا وهمحءمىق دمع ىناكةغللا لهأ ل قنا

 (ملسوهيلع هللا ىلصهنلا لوسر ةروص ههمشل) هلوقو ىستناراج ني كلام فيس كللابو ةاروجةدلبو
 رهاظور ودلا و هله ماش هميظعت نم هنعىلاعت هللا ىذ در ةيواعم هلعقام لك ىأهعيج لبقاسع ىقاعتم

 ناىودؤ) ةمسزللزه«نوذمب ودنموألوءقمهدعدام فاضمّدر وصوه:ةصوناسنالا ةئيهوهجولا

 سابع هللاد_بعني ىلع ني( ناميلسنيرق_عجديرضالا) فورم مامالا سن[ نباوه(اك--لام

 نمو رت نم(لانام4-«لانو)ر وصخلاهعل م نمةئيدملا ىلعاملاو ناكاذه رعع> واه معهللا ىذر

 سانلا نالةهزال تسل ءاللا ةءيبىفنايالان ا لوقي هناهغاب هناد_بس ناكوهيسوهتن هاو هنأيث
 هناوبرضلا نم(هيلعايد م هازنملا لجو)هيقريخالام هنم لصق هاغدو كلذإ ضغف اهيةنوهركي

 ىلا دهثألاةف)هتشغ نه( فافاف)ا1ب أ وج( سانلا هيلعلخد] هك نم تعلخ ىدودي تدم

 هتمذآر اذا اذك نم ل-ىفوهل اة, ءاحلارسسكي( ل>ىف) هرشاب نمو ىف رضد رع "الا ىأ( ىبراضتلعج
 قلاف) ىفهلءفام (ت ومأنا تفخر ىفالا.ةؤ)هقح طاقسأو هلافامدج ونء(كلذدعب لمس ) هندهع نم

 نا)افوخهنم لج لا نم ىنةحايال(هنمىحتساف)ةرخ ”الارادلا ىف ( ل سو هيلع ىلاعت هللا لك ىلا
 ملاذاوهاضربالا طةسيالد علا تحن الوز ءفام ىلع هلءازج ( ىدسر انلا )هئابرقأ نم( هل [ضعب لدي
 فلا رمأ هريغو هلهتلاءاضرالامةحاوكلذب مزجاذلو كلذ نمارذح لاقا ذل ةهنمالد عهتل اهيذعي ضرب

 هل و5 قىكو وذلا مامالار دهّنلو لق أك كلدب همّرج ىلع ضارع ءزلل هج والف رهاظال

 هدعبادبعتنلاطامهلاو « هتقم رك اشهتهنأربا « هتمذب تقاعوأ ىتملانام
 هتمأىلاد ثءوسأناوأ «ىزحلا مون نءؤمقوعم ىرأأ« هنجرعساو وجر تبل طنّثلو

 ليقو)

 ىفنا ىألاقوةخسنىفو(لاقف)هتدشغنهىأ(قافاف)ااباوج(سانلاهياعلخد) ةخسن ىفاكهياءىأ (ايشغم) هدب ىلا( لجو))

 دعبك لام ىأ (لئسف) ىابا هبررض نمةءارب فىأ (لحىف) ىحاص ىو ربو ىرمضب رم الاىأ (ىيراض تاعجيف ام دهشأ) هنرضح
 ممسو هملعملاعتمّسا ىل_صىنلا قلافتومأ نأ ت فخلاقف) كلذ ىف هلل ةفىوربو كلانه هسس ن ءل>ىفهل*جدعب ىأ (كلذ
 ىبيسرانلا] عيني نم هيرافأضعب ل خدي نأن مىأ(هل [ضعب لخدي نأ هنمىحتساق



 ( الامثل كلام مةدداةلقل هدب نادارا ىنعملاو زو هيقفءديقب وهنم هإصتق ناباطىأ (رشسب مدافازوضنل نال

 هللالوسر نمهتبار الح ىفهتلعح دق دالاس ماوس هلياوسأ نمىأ(ا م عقترا أم هلل دلاو) كلذ نمىأ ( هللاذو ءا)كلامىأ

 لاس أوهةمدغمنيشو:ددل_ثءةيدح# ,( سايعنب ركب وبألاو) كلذ دعب < ,ةعكر و هولعىئكلاملزب ل :( مو هيل عىلاعت هللا ىلص

 همتاناةعزز ونبأ عدو الو ةرشعد-_>|ىلعهمساىففاتخا مالعالادحائرقملاةددملانونلاو ةلمهملاءاحلا طانحا ىددالا

 ىعودجأ هنعو قحسا ىلاو مصاعوت باث ” ىلأ نب سفمح ع نعءعىورب هثدنك همسانا ىزااوحالصلان ام وىطاشلا هقفاوو هوس

 لاةيهريغنانت ا!نازيملاقوءاوس ظفحملا فك رشووه متاحوبأ لاو طاغام رقت قودصدجأ لاو ىئدراطعلاو نيعمْنب ءاو قحساو

 ئراخملا هل جرخاةنسنوعفسو تس هلو ني“ ؛امونيعسو ثالث ةنسىلوالا ىداج فتام ىكأ اءذالا لاقسأم ع نركب وأ امهملكل

 11 نيد .كال.قىأ(امهلبق ىلعةجاحت أ دبل ىلءورعو ركب ونبأ ىناناول) ةعب رالاو

 رقعحَن مكلا 1 صر 2 :ن اراقا راسو ا 121( روصتملان اليقو)

 مد -عىلع ةناعالا ىقهملا ع ْىءلأو( هللايذوعالاقف) برضلا ص اصق ىفمالك ىنايسو هب رضاك برضيق

 دقوالا) برضلا لاح ىف( ىهسج نعطوش عفت راامهللاو)» اًضرلامدع ن عفرعل ا هرامعوهودب راام

 متياظعتل لا ركن( دعوت سنادملا لش | لوتتر نعش ارا ]دعا يختل ( لح ىف هتلعج

 ىو روما رقلاىأ(هتبارقل)

 هللالوسرنم)هابرقل
 ( سو هياعىلاعت هللا ىلص

 ىقه-جوهح وهلاذهو

 ةيثيح اذه نمةيمدقالا
 8 نباةمدعمني_ثدرخآو ةيتحتل اةانثملادبدشت وة هملا نيعلا تشب ( شا يعنب ركب ونبأ لاقو) هتسحمو
 1 ور ينك 6“ 5 3نعىب :هثهنرهشوهددنك ه مسا لقوة 3 عش ل دقت :همساىق ف لتخا مالغالادحا ىرقملا ىدزالاملاس

 ىاءردي ةشنو همجعم. ١ ( ىلع ل وبأىاناولإ) ةنسنوع_بنو ة:سهرعوىوالا ىداج ىف ةئامونيثالثو عست ةنس فوت
 ةالامهءلعاراش اامهامامهوامريلع هثمدةو( امهلسق ىلعةجاحت أديل)ابياعردقاةجاح ىف

 ءاهسلا )ل طقسان أل (هشار

 مي ا ىذرعوىلاذهمد ةنفهيراهصوهيرق:د-كأ ( حل_وهي 1 ء هللا ىلص هللا لوسر نم مأب رعلهخنىفو

 .الا ناكملا ىلا ىلعالا أ دع[. دنءمتفلا نا ىت>هتبوعصا ل .ءاذه(ضرالىلاءامسلا نمّرخأ نالو) هعنمتالهنمامجب رقو

 همدقانانمدملابحا) مسرولل رخو هئاضءاعيجرسك_:و عطقن:ضرالا 1 ريوعامل ا ىلا عقرب هنا نم هدنع
 هع تساي ديف ملع عمام_بيلعهثمدقام لو هيلع هللا لص هنمهتبأ ارةالولى نعي (ام,ياعهمدقانان ىلا بحأ)
 قليضفتلامهون عفدف مركو هفرشومل-وهيلع هللا ىلص هلال وسر ةلص نمهفامل همدقامئاو هيلعامهتياضقاب

 بك هنأ هيك مث م .ضقلا دوادونأ»ا و د نلمس زور بلازا لل مالكلا ىنفءمركتنيع فلأن يعل جالو «

 نممدقي نا عبباتلا ىلع هيلعهللا لص ىننلا جاوزا صم )هلو هب هدد باك ةئيعمتأرعانعةانك (هنالفتنام)هنسحو ىذمرتلاو

 نذا اذإو عوبتملاهمدق ىقىأ (ةءاس نيقوسيا تبني ز ىهىليق و هنومم«ىه ىل.ةواهوةيعي و و

 هنعملاع: هللا ىذررع لور لاه سدلأ ل اقف) هوو رك كنوكيدوج_سلاوةسدملاه لباب ف تريخأ ىتلاةعاسل هذه لثم

 نائل اللوم دباب |[ زحو فون اوفو كلاك روع هيفاميظعا راىأ(اودجساؤدنآمم . اراذاملبوهيلع هلا لص هللا

 نانو ار ضاشلال لت ىدخ نهضار ةناقو اثويَض] .وهيلع هينا ىلص هتاحوززرخآى هو سابع نياةغقنو ميماتي دهن

 نام تال علا انو اذاوبرلا بضغعفرب لاذ هال_دلاودو>لا ىقواهاهأ ىلعهللاس ضو ضرالا نمةجرلا عفر

 رعدابىل-ع اوعمتحا و 3 لايتم وع سس ع ار )ةلزلزلاوفو.سخلا ةال_صلا مه _ضعب ب نكس

 ناضل( ناد سولاف ن-أ!مأنادوزْن ر-عوركب وبأن اكو) اه_ساو انزشر وبمي-ظعرأ هنافهناب لغو (مسوهيلع

 هلىأر سابع نباهراتخا ىزلا اذ هو اميلعمدقتلا س<ناكاميف انرخاث ثيحانمذلا سارعلا لاةةىلاو لاان.اعمدقي نادي رتآ
 ىذمرتلاودوادوبأءاو راك (امهنعيلاعت هللا ىضر سابع نبال ليقو) ل لأ: 3ةى *لك ىف لا ىد بت لضفالان | ىلعر رهجتانالاو

 مظعل ىأ(دج_ف) اهيسنىوارلاناالااهمسا,تيمسو ىأ( ملسوهيلعىلاعت ناو ىنلاجاو زاضعبل ةنالتتام)هنسحو

 !؛ سابع نءالىأ( هل ليةف)ةالصلاوريصلاباونبعت_باويلاعت هلوقل نيتعكر ىل هدجبدارملان وكي نادعسالو:زعالادهثو ةدصملا

 ىلص هللا لو سر لاق سدلا سامع نبا ىأ (لاقفإ)ةيفرعلاةداعلا ةفلاخمت ىلعهانب ةيمجعتلا ماهفتسالا:زمهس(ةعاسلا هذه دجسنأ)

 باستاد ءان مكس رددشو فو خو فوكو حن نم:داءال ةقراخةمالعىأ(ةنآمم منيا راذا سو هيلعملاعت هنن

 نيج ثنحةدحاوفتبةنعاوما(وةياع لاعتاتالم ىنلا جاوزاناهذ نما ردقمفملاوا رطخىأ (ملظعأههآىأو)
 ةكرباومساو(نئأ من ادوزي) امال مسي( يضزر وركب وبأ ناكو) هبازحا برقأو اص ضخأ



 1 اة ءاعنيعثيف ىأ (اهنز رور» زيوت وةياغىلاعت هللا د هللا لو شرواك نلوم مد 11 1 .وهيلعىلاعثهّلا لص ىتلاةالوم) :

 ان لانا رمبصأو وىلأ نيدغسْنبو رع نعدعس نبأ وراك( (تدروالو) ل مءا وز يف د اواهأبا هنراب بأ سأ واهماكربت اهترابز

 ةرهش قو هد ةركسمرت 1 ا كا اق ا تدع 1 تسلسل هوجو

 داو ما ل نيصشخ نب 2 0س 0 0 5 5 / 5 ىف" ١
 ىلصو,ت نمآو هنضختو هم تناكو اهل صد واهر و /ناك ا ذلق ىبأدعب أى مهلوّشوا أو اهحوز هناعر (عطاخما بي واهم ل_سوهيلعللا ىل_صناكوهمالثناك ل ءتوهي آنمديلا تلات ناتو نيترحملا ترحاشو | (ىضقتوءءادرافل طس) ةماسا هلت دود -توهيلعهللاىلدهللال وسر لو مدي زاهجوزت بلطملادبع نيهللا ذيعل يصوت ناك | 7-0 سم
 قوة -عاّض رلاةمرح هر

 ناك مهد_:عاره_ٌثتماواوةني داارراح | ىنب هلاوخاله,تدهذهمأ نال هثعي لق و ممْسوو 4 .لعللا

 نملوأ قيقا ,ماق لذ قرفمالاءذه ىناذه نولوةينوامأ مهتعمسف هنورظن ١ ونوفلم ا دهعلا ن-سح ثيدحلا

 ٌتدو راب وز نجا مأه* رصد كلانهاه دربق ةوءاوبالابهمأ تناخ هب تعج 2 ل ٍءهيلعهزلا لص دين د مآ (قوتاملغ)ناميالا نم

 ىنلاىلع هللاهجردع سنا او د دا اذهوةءاضرلان 7 مهولعس مث نم(هيدعسلا همماح هللا ىلص) هللا لوسرىأ

 عاضرلاةمو«أى واه ماركاهيلعسلد:ل(هءادر اهل ار لعل اعت هللا لص (تمدقم تو هياعىلاعت

 ةدفاو تءاحىأ(تدفو) 6س و ه«يلعىلاعت هللا ىص(ىفوناما)اهءاضقت هلاك عل (اهتجاحىذقو) تدقوةح.ةخّسن ىو

 اانكلو ١ ىأ( كلذ ل_ ماه اع:-صق ا4فةجا#امبتفالخ ىف( ر#عور 900 ل < نمةمداقو نمه4خأوأ همأ ىأ

 هيلع ضرت_ءاوسحأن نا ةبحو إسوهيلعملاعت هللأ ىبصهرايسأت اهتاحامضةواهاما راوامهءادر ركبىلأىل-ع)ةءاضرلا

 هرك ذاك ةم-ٍلحالّتم_!ساىتاا ىهوءاميشلاب ٌةامسملا ةميلحت نب هيلع مدة ىتلا نالاقو ناهربلا ||« ,معىلاعت هللا ىكر رعو
 011 زل[ قةيهسسملا ةفسلا ءامس 1 ومو 5ىاط تكاد ا دروك لري ظشناو د طايمدلا ىأ(كلذل ثماهب اعنف

 ءام.شلا|هتنب نم طاغ هنا لادو مهضعب هركناوةيباح ا ماواهمالساىفاو ابك مهن امدعب اك لدا لاو هيلعه:عهعيدصم كه

 هناووءادرأل طسقنيذح مو ملسو هيلع هللا ىلص هن كدف :ااهعاد راعيثسالا قربلادبع ئيالاقو تملسا هاف مالا اوهالصلا

 ىهاماوةقاذ- وراك ترام تنال است :ااوعضن ل هنأيدرو ثد دحاع ىو َر ماعنالا ديرمو ماركالا

 1 لب : لو اهلهأىلاتةرصن اوال جوةاث نيعب رأاهاطعاف ةحيدم ن مز _سوهياعمثلا ىل_صهنن 8 ايساتوابتمر# :اءارع

 رف_هجنبهللادبعاهمعىو رو نيتك[ ى ملاقدهب ؛.ا-صلا قاهدعو هت 5 « أرلا دبع ئيباالا اهمالسا ةمالعلا نا لعا متابتي ءاعرب

 : 0 طع راع ىف ف: هلل ادنتسم| ذهب كو اهتنب نايس هل ًالهناءاذولا قرك ذ دو نين موالاد_بعذجابأ

 نرش نكسر وحلس وهيلعهللا ىلصهرءادت ةااهمظع واهم ركاز انآ ناهمقن عال ل رك ذاميق كى امام دلا فل

 ل لهروهظعماذهودب ارقلاك-ىقى هوةعاضرلا نمهأا,ماله_:دبل آركح ناتو هيل مالسا

 اع هاكأو هلآربقو هدو ةعمهنالل صقلا اذهىقامللدمالةهةااهذهناىلاعت هفادجر 5-55 ابتني | ليسا: طتاا كره

 ةء.حعهنم: لة غمذهوهريغله سفن و4 ماعدا لص ىنلام ظن لدس# ع نهوهاكااذهواميظعتو هل ماطاقة تكفر 5 5. 1

 ىععلوعقما ىلإ فاضمهربوهميظعتب هريقو 3 4( هرب و _وهياعملاعت هللا ىلكهريق ون نمو ل ذل« ةئدلاءامس ها فاو هيف

 مالا اوفمومل ا|ناسدالا ومهميظعت ىأ(مه 7 وهءاحأريق ون]هملص وهبناح هناع 2 هيدار + وناسحالا || ع 1 مالسا ىف ةميسم 2|

 بحاص ع جيا هكالاو هءامما مرك ااميظعمرك |نمنافأل_هفوالوقمهبقيلدا 0 مهر صنو ىاممدبعمملان كميق

 01 0[ ليصسو تلت لعامل رءيلع لات ئالم ارنهمدق اك هق هود : رعبو ملعأ أ ىلاعت هللاو ة لا

 هتلرام ىف ممم لك ليزتتو مهتلماعم نسحو مه 0 امىأ(مهقحةفرعمو) نيياوصالاو 001000111
 معلا رع نالاجمايقلا لوي نأ ى 3 لاقى ١ ىد ةفر_عملادر_هيدار-لا ساو هةةثاللا نمو) ل صق)#

 قده لع موتي ملفامفاومسلاو وقأ عاسبت اىأ (مهبءادتقالاو) هلوقهيلع فطعءاذلو لمعلا هميظعتىأ (هريقوت

 000 150050101721771925209001071 000: العلا ةالطبا تس اسنا نفوأعأ/«دبق)
 ءادمقالاو)دامعل !فا:صاىلا مولعلا عا اونازاص:اوداسفلا لهأ عفدودالبلا حت -5نممهق ,ةرتو ونمت رعمو مهرب وهياأدك أريقوت و

 ميددها مهتيدعقا مهام وجتلاك ىناحصأ مال ١ ودداصلا هيله هأ وقلمفاو 5| ومهلاعفا يف يأ (مبب



 مال_!اوةالصلا هيلع دلالي جب”والاكا ليضصغتلا ماقمىفاذكو هّتعاوطزو ممّا ىضر ىل اع لاو الاججا ىأ(مهيلع هانثلا نسعو)
 ةياالانامالاانوقم_-نذلااننا وخالوانلرفغاانبر نولوقيمهدغب نما اواح نيّذلا ءىلاعت ءاوعل(مهرافغتسالا او)الالحاو

 مهئطو نارحامههصمافدابتجابممءرداصلا ف التخالاورسا 1! نممهل عقوامو(مهب) فل تخاىأ( رحشاع لا مالاو)

 الافاب وص مارداهتجاىزخالاو « ةباص نيينسحلادحال سو ىلاعت هللا هجر ىطاشلا لاوأك ودروإك دحاورحأ
 ةيصانلاو ةضفارلا نمّىأ(مهاداع نمةاداعمو) ىلا كأن يب رجشامو مك ايارخ[ثيدح وا وكمان ىناحأ رك ذاذاث.دحلا ىو

 (نيخروتلارابخان ع) ضارعالا ىأ(بارطضالاو) ب رح هةنذآدقفايلوىل ىداعن هدرو دقو هللاءايلوأ مهما ك شال ةباحصلا نال

 ع[ 2 حيحصريغممااغناف خيراوتلا ب اهألاوقأ ن عىأاهرسكو ةزمهلا تشب

 لك نوكاسأومهذغب نم و نمل-ٌضذأمهعو# وسانل اريخ مهقهي و. اراونالا مهتاكشءىف

 صعب نم ل_ضفأ نيعباتلا غب نوكي دف مزابال هنأباو رصف مهريغ :مدرق لك نملطفأ مهم ءذرف
 عفنلارابتعابهنابهيفةحاملاوهرخآمأ هلوأ فري لا ىرديالرطملاك ىتمأ ثيد لد: ساوةباحصلا
 اذا(ميبيلع ملاعق !ندحو) مهريبكو مهريخ صاقاطمل ودعمهلك_ةةل لان وةملاس رفقة علال

 (ةاورلاةاهجو) عر صب ذك لب
 تاءاكحملا اولقن نممىأ
 (ةضفارلاك) :اةثلاريغ نع

 اوضفرىلا ةفئاطلاىأ
 لال_ضو)ةباصصلا ةحم

 0 : 1 منع ىذرو هللام_وجر وحن ةجرلاو:رفغلابمهلءاعدلا ىأ(مهلراة عت سالاولاوخدماورك ذ
 007 م 5 3 نةىأ(اع)هيفةقيقحراصزاحم هويت كشاذاو 5 ذنءمل.ءالاقبب توكسلاىأ(لاسمالاو)
 ةعيشلال باو مئه || ىفاهضغب هناصغا لخادتلا فا” طارجشلا نمذوخام عازنو ىالخميفعقوىأ(مهنب رجش) مأ لك
 ةامىلعة3:/ةقرغلا |إ (بارضالاو) ةضفارلاوج راولاك(مهاداعن م اداعمو) ىلا أن بر حشاموو ايا ثي حنا ىو ضعت
 هلوقهنمو هدب رطلا نم هول ةنامهضعي ص قنت ثروت هنافم_معاهولةن ىلا( نمخروللا رابخانع) صا رمألا اوكرتلاىأ
 اوفرف نيذلا ناىلاعت || ةمحءملاداضلا مضن( ةغيشلا الو ) مهبنظءوسل ىدوت ةلطاباصصقا هورئيذلا (ةاورلاةاهجو)
 تسل اعيشا وناكو مهيد اوغلا ايلعبا بانة صوصخمت رعد تصعمتدجالتغإب رد لك ةنيدلاو لاض عج اللا ديدشن 6

 قلطتودبالا' دو وهنم | ةكصلاوةعيشلا ىاهفيصواقغصلاةئانس|نموهونهزبش نؤمن ىتسومت ماما
 نولضب نيذلاةقرغلا ىلع هيلع ىفوطءملاووطءلل ةديقم ىهو هةموو رس انما مهوس ىحمديقم هج

 ىلاعت هللا مرك الع [|ت راو اكهد_افلادئاقعلا عاد :ءادا رملاومدقت مكماسقأ يلع ةعدبلا ناو( نيعدتبملاو) هلوق ىنعأ
 تي نوكو زق دحأىف)هيلا دوام رك ذي صيقتتلاو مذلا حدقلاو رابخاة عض(ةحداقلا)# ونوةلزتعملا عبو

 ىأ(نيعدتيملا وهن 2 نم موب ناك امسق) هن ورملارابخالا ف مهتعلوةنملارعالا( كلذ ل ثم نممهتعلقناميف) بلطلا لطم انمى بهو | نعد سللكةشلارهانالاردا داوموا بلى مهل سمت ناو)ةاعت نمل (مينم

 (مهمدحأىف ةحداقلا) هلوقك لوه هلوأمذب(ح ردم وهل وجا هنظن (كهيوين >عجاطسوتياابنارمإ رغالال مهنهداهتجاب ةلزتعلا ضغبك نيرلا ىف || تعقوزومأ جال( لماحلاو تالي وانا نسحأ) امهتع ىاعت هسا ىضرشيو اسمو ىلع نت عقرب (نفلا
 نهدحأىف ةنءاطلا ىإ || بئاعملا نمهدع نعهجر ام هلو ودور ىلع هل محن( جراما بوصأ)اضبأأمدقثملا متلي
 ءايقتاوءارب مهو ةباصعلا الو)ةدوهم ةنسخرومأ ىلعمهنمردصام ل هي ناين و ةح:سمىأ( كلذ لهأ مهذا) نسا غامق
 مهنعتكس ْنأ تخف 3 , لا هيلع ضهغبالو) عيبقربابىأ(هو:مهمدحأ) لوهجللىنبم( رك ذي
 (مسهل سمنان او) لاةيهرومأ ن مرعأ ىف صةنيالو باعبالىأ ل وهجلل ى:-بمةلمومداصو ةحوتم مهو ةمجعملانيقلا
 اج ل اع حس 2 وعلا يل ١ محل حج تموج وع سم سس تس دج عسل تسسلم عبس اج رج اج جيمس صح. - يس سس

 53 دوما ىأ(نتفلا نممهنس ناك امدق) مهمعط تح وهنمىأ(كلذلث«نم)مهقحىفىأ(مهعلقن ا هيف)اذك ولوعفملا ةغيصب

 الود-عىأاط_سوةمأك انلعجلذك و لاقث ي> مهل ىلاعت هّنلاةداه-ثب لودع مهلكذا( تاليواتل ان بحأ) بلطي ىأن حالا
 الو) كلانه«ءاقحا ىأ(كلذإ ل هأ مهذا) لماحملا ىأ (ج راذغاب وصأ)مهلاعثال لمحت ىأ ةح ودفملاءا رلاديدشنب (مهلج رختو)

 هراحصأ مظعت ىف هتمأ مالسلاو ةالصلا هيلع ىنلا ىصووهرادك نمةريثك نطاومى مهاعىث ادقهللانال (ءوسمهتمادحأر ك ذي
 لهأعاجابةمرهاش>اوغلا نه هنالوريخالامك اةوماو كذتال ماللاوةالصلا هيلع هلوق ممعت عمىفاحصأ اومستال هلوقوحشب

 ىأ(رمأ) مه:مدحأ ىلعئأ (هيلع) باعيالىألووحما ةغيص ىلع: |مهمداصن (ضمغبالو) لت ةيوأ هلعافرزعب هنا فالخ ىلعةنسلا

 نبالثتال ثيدحتاىفو مهورقوومهو هظء لب مهورةالو مهوصقنئالف مبيفءوقتا ىأ ىلاحصأ ىف هللا هلا ثي ده يف هين عطب
 ةمجمداضب ضده ةخسن ىفواتوةوةرةواضر عوالوط مسبيك نعطومو صقنفم_هرةحو مهرغسص ىأ ىلإ هللا س © ءاخأ مذآ



 نئكذدل 1 ليز هنعنم طغءوأ رادمسنالام زاحمسا عسيمل و رمالا قو مان صءغا و رم أ رعبضصل ىأ هاء عم ىف ليو فيحصت هنا رهاظلا و

 0 امال ااوةال_طلاةياعلاقاك)كلانهمهيى داي الامءريغز ءىأ (كالذءارواعتكسإ ومهريسليجو مهل ءاضفوم هتان ح

 قى الاكم مرك د ذومويف 5نعطلان ءىأ(اوك سماق ىنا-صأ ركذاذا) هذعىلاعت هللا ى ذردوعسم نيا نعةماسان باو ىفاريطلا هأو ر

 ًاربمةباععلا نمىأ( هعمنذلاو ٍه)رمخوأ دتمم نمل لا ووه 0-00 وه( هللا لوسر د ىلاعت هللال اق مهةح
 ىلعةزعأ نيموثملا ىلع ةلذأ لاعت هلوقلر احلا نمولو نيمار 0 ا لعءادكأ هرعش

 ىف(اناو طروهللا نمال_ضق نو غش )وهتقوأ بلاغ نيدجاسنيعك ادأ 1ك اعكر مهارت) عب ( ةروسلارخ آى ا) نب رذاك- |

 م-ماعاطريثان ن مىأ(دودسلارثأن م مم-هوج وىف)ةتالم_هرا وأ ةءالعىأ (مهاميسإ)اهمضوءارلا 2

 (ليتنالا فمهلثموةارو: يق ةدوك ةلاذ رغلاممتالاحو ةءمحعلا مهتق- صىأ (مهلثم) هاو - كوىذلا ىأ(كلذ) مهر مهرارساو

 ةرزاولان م(ةر 0 قزح رفأاذا عرزلا اطشا نمهخا رف ىأ اهحةقوءاط !|نوكس(ءاطش جوشأ) فناتسم نع( عوزك )هر دسم

 ىوتم اف) اةيقراةيقدناكامدعب ىأ اظو اغراص ىأ (ظاخ" ساق )ها وةوهرزادشوأنم هله عبس 20 لصأو ةنواعملا ىأ

 رمح اوواولاب (هقوسىلء

 ىأ ني هجولاب قاس عج
 لديقهمصق ىلع ماعتسا

 مودحج رخيس ل يالا ق
 0 رزلا تاس نوم

 نوم و فورءملابن ورعان
 هدول ركملا َنَد

 هوا رنتك (عارزلا
 يح يو

 ضعن ىلعهضعد ىمطأاذان هحلا ضعأ نمهداض ماد عا اضأهيقزوحو ا 5

 هناردوةناور ىلوألوالاورقتكال ىنعملاهيفاوضم*:ناالا ىلا عت هللالاقلهاستل اولئاغتلل ريعتسا مث

 مهملحومهمر كومهادعن ءةرعثكسلا( مهلث اضفو) مهدهزومهتدانبع نمي ورملا( مه انسحر كديلب)

 ءارواع)ل اوهحلل ىبم(تاكس و) مهممهولعو مهمأرة 24 كال دعو مهفاصتان م( مهرب جريس لي وز

 نباوىناريطلا» اورشد هدح ىف( مل-وهياعهسلا ىلدلاقأك )مهما 2ماقرم» قءليالامدريغن ءى أ(كلذ

 م 5 ذومبمقن عطلان ء(١ اوكسماف) مهلاوحأ أرك دب( قاضصأر ك ذاذا)دوع_سمنبا نءةماسا

 0 ءادشأ هعم نءذلاو هللا وسرد - عىلاعت هللا لاو) ممءأصةن مهوب

 ريخو عفن هرخ [ىا مهرعأ ءادشا نم مهناوهنم مظعرحأو هنرفغكم 100 ا ال

 انهه_ةنومائيفك دق ريسافتلا ن |نماهيذاموةب "هيلا وهعقن معوملب نست ع ى>ايشةأيشل هاك عرزك در

 عدت فيك ةحدملجادحال هل ل ازاملا همك ىفدحدمىف غلاب وهللادحدمنمناانهاهممداربن ىذلاو

 اضرأ مهقح فل جوزعىلاعت هللا نا (لاقو) بهذ. لحكتلابرئاصبلا ىعأ «لوقأىك- !حداقهيف 5 ذلاهتياد 1

 ميظءدعوو مهلاضيأ مظع حل مدد ”الاهذ-هىفو(ةي ”الاراصنالاو نم حاهملا نمنولوالا نوب اسلا او) 0 ل

 اردياودهشونمتلقللاول_ص نذلا نولوالا نوةباسلا ىلوالا ثالث تا ةبط ىلع م-هو ىتقعلا فمولاع 0 51 1 2
 ةيناثلاوىلوالاةمقعلا باج أر اصنالا مهو ةع م. .!] نولوالا نوقباسأ | ةم املاةرحهلا ل ةاوملسأ نيذلاو 0 2 1

 مهلكءالؤهل مشو نيتلسقلا ل_هأن منيقبا سلا, نوةحاللا مهوناسحابءالؤهاوعبتا نيذلاةئااثلاو 1 عطل
 نينمؤنلا نعمل ىضردقل ىلاعت هللا لاقو) هل يصمت ل اذه سل رخأاماسقا اوم سةدقودعولاوءانثا لو 0 ل 3

 هللالاقو) هرك ذنءهبرهش ىغن اما عقواموةردب د44 تمدد هو(ةرجشل ت2 كنوعيابيذا («سعمنب 5( .

 نمسانؤتازئاهل|انمدقهب كلا ه(هب الا هيلعّنااودهاعاماوقد_دلاج رنينمؤتلا ن -مىلاعت 0

 ةهناحصلا هلي * نءالضفنوغتري ) ىلعىلاع اا( ادح اع كر مهارت 7 )نامثعىلاةراشا( م منبءاجرو) قوراقلا نعةرابع

 ٌرعىأ (لاقو)راذكلا موب طرغيل ىلا هن لاو ثيحراج فلاب راو “او ضاورلار يفك ىلعهيلدتساو صيصختد عب ممعت (اناوضرو

 ىلا ىلص نم وأ ةرجملا لبق لسأن ممشو (نب ا تا >الا تئتازمو نامالا تقانمىفىأ (نوقباسلاو) لجو

 ونأ مويلع مدقأ ن يح نمآن مو نيعبساو ناكوذ ةيئاثلاةبقعلاوةءبساوناكو ىوالاةبقعلا ةعبب لهأ(ر انعنالاوااردب دهم نمؤأ نيا لمعلا

 مهتع اطلو قب م-معىلاعتهللاىضر ةمايقلا مويىلا مهبنوقحالالا ىأن اس>ار مهو سا نيذلاو ىأ( 4 (ةياالا) ريع نب بعصمةرارز

 نيدلاخراهنالاا هت<ت نم ملا ةءارق ىفوا تك هءىركت ت انجمهلدعأوةيودتدلاو ةينيدلامعتلا نمةيمهحنما«مهمءاوضروةيضر 1|

 ذاني:مومان عدزلا ىذدرد 2ا)ىلاعت لاقو ةخسن ىفوالعوزءىأ (لادو) مظعل ولا كالذاوميظعت ىندوأ فلا نيردقىأاهيف

 لسا رز ىلاعت وهناحبشمللا ىأ(لاقو) ةيضقلا تمدقت دقونا اوص 7 اةعد ىمس وأ ه تاك ينك لسا كر وعبأم اس

 ديزنيديعسودّللا ديبع نب ةحلطو نافع نبنامثع مهومتلا لور عمه ابن وهللاءادعأ مهلا ه5 نم(هياعدللا اودهاعام اوةدص

 سذأو سعصموو ةزمحك | ديهش لق ى>هرذ: ىأ هر ىذدقن م مهنة ىآ(ةي ا

 ,هعمتر: دقلو اليدبت مهدهعاولدبامو ديعسو ةداط ونام عك ة:داهشلا زويل هرذن ىأ همن يب ةقينار ظلي نم مممو رضم ءلانبا

 0 ماس اظيغيا)



 (نييسنلا اوبأ) أن“ د>ىأ(انث): -نباعأ( ىلع وأ ىذاقلاانئدح) حاط ت جوأ ماللا هيلع اقف هدب تبدصأ ىدحأ موي ونةحلط

 دحاولا د معني دج[ ىدادغملا ىأ( ىلعي وبأن ::)امهالك ىأ(الاق) اوريخ نب اىأ( ل |ذفلاويأو) ىريصلار امج دمبع نبا ءلراملاىأ

 ى.عوبأ ظ فاح اوهو(ىذمرتلاانث )كو .ابروهشملا( بوح نيدهمانت )وأو 55 ؛(ى 7-3 :لا ىلعويأانن + )ةرحا ج جوز نبابفورعم ا

 نينايعسانت ) :1قءاريرازءلاوهو ةدحوملاديد ثئب( حابصلا نب|) ريغ دءلاب نيسحل !ةح رم ةخسف قو( نسحلاانن)ن نسا بحاص

 نيد_ةنسمورلابابزاغىفوتةن-سبحاص ةجحةة”ىفوكلا ىلا تاصلاونأ ةمادق نبا ىأ ( ةدث ازنع) ليلا مامال !اوهو(ةشيع
 ةمئالا هلج رخأن انايقسلاوةبعش عمم هنعوريش نينامعنلاوة:ربغملاوار مرح عمسو ايلع ىأر (كإلا دبع نع )ةتسلاةٌعأ هلجرخأ ةئامو

 لوسرل دهم لوألا 1 : كل ذهياعريكفار ديدهشلا «مل ناك كلام نب سن معرضنلا نب سنأ مهعهباحصلا

 لف ءاقلا ماعلا ن هدحأ ةعقو تناكام لذ عئسص [ام هلا ريله دعب اده شمل ىنارأ نا هتلاوهنعتسغمشا

 هركسنباوه( ىلعونأ ىضاةلاان دح) هللا دبع نب هحا طوذاعم نب دعس و هزج مهمو لق ىتحاهيو لتقف

 ةلهسهمرسكي (شارخ نيد (ىلعي وبأ ان دحالاقنوريخ نب ل_ضفلاوبأو) اضيأ مدقن(نيسسحاوبأانث دح) لاقمدشنإك
 هرخآ ىو ءأر فدفختو فو رعملا ( ب بوءوم نيد ةعاك :دح] لاق( ىجلا ىلعونأ انث دحلاو) مدق“ : لق وىدادغم ا د>اولادسع

 مر ونأو -ه ةم-جهم يا :لح] لاق ننس |!بحاص ىسعونأ ظفاحم( ىدمرتلاانث دح] لاقمد- هناك ىنوبغاب

 نباو رععمسىبدعلا لاوىنا ارفعزلا ىلع وأ حاب_صلا نيد نين سم اوهو مدل - ةناكمرخآ قةلوهمءاربرا ريلا وه( حاصلا

 رو_صغمهنعودو»-سم ةقثلا ظفاحملا وكلا ىنةث |تلصلاوبأةمادقنب (ةدن ازنع)اضبأ | مل (ةنهيع نينايغسانت دح]

 ةج> ىجشالاكلامونأو ) ريع ني! اد_عنع) ةنسلاه جرتاوتث امو ْنمَس وىدحاوأ نيّدسة نس مورلاب ايزاغفوت ةحملا

 طقيذ كلهن تناق نو كسوة[ ههملا» ارلا . 0 هثامو نيد ”الثو تسةنسىف وتةسلا هنعىورىداتلا وكلا

 ين ربل ؛ال هنافلحو || ةمحءمءاكش :شارخمادعامو ةمجعمنيشدرخ رك ندلمهملا» ارلاتفوءاحارعس 5 ,( شا رحْئبا) ةدحوملا

 اه هريصم نأ لعد ىدح ىناحصلاوهوفذ_قو عصفالاو هوءايلاتابثابىفاهيلانبا(ةفيذح نع ل ىدعلا م ربونأوه و

 .ىقوتهنومدعبالا كحض || اود_551) هجام نباو ىذمرتلا اور ثيدحىف ( لسوهيلعىلاعت هبا ىلصهننا لو سر لاةلاق) دوهشملا
 هلجرخأةثامو عدرأة نس || ةدار زر عوركب وبأ ممم ص خواقلطم نيد _ارلاءاغلخلا مهبدارأ ( رمعو ركب ىلأ ى دعب نم نيذلاب
 (ةقيدحن 00 0 هاهقرطقو اضن !!نابحْنئاوك اهلاهجرخأ ثد دحلا ادهم وامهري-غىلعامهمدقتو امهلضف

 ونأىناميلانب او-ه م؟.فىلاقي .امىردأالىفالا ةذلسوهيلعىاعت هللا لص .دنعا ول جانك ةفيذحلاق هلوأو اهو وةداب زب

 ىو ىدعلاهللأ دع ىلأى دعب نمنيللاباو دا ظل , راصةلاهحرخأو رعوركب .ىلأ ىلا راسأو ىدعب نم نيذالاباودتقاف

 لاقيةعاجةباحضلا أ دارااو اهلماصغناال قئولاهّللا ةورعب كس د قف امك نم دودمملا ىلاعت هللا لبح | مهتافرمعوركي
 مم يل همز ىلع ةمدةمةح>ىلاح هل !لوقن ا ىلعوامهتفالخ ىلءىل ل دوهو ةفالخلا ىفذماقماماواذاامهسءادّتقالا
 3 نا 5 ا قرم( كانو مرسال د قياسلاو سل بعام رعو ركب ىنبمصخ نمم همي

 رث نم عحص هيلو ءلا :ىملل ل ا
 رق 1 ف ل هجرف ىتبلي ناك يارعلا اظؤا الاقو عوضومهن مز> - ناراق ىت ىح

 ىدراضي ا قاحصوهو |. زاوجىلءاوةغناد-ةو ةباحصلا لضفيف هقاسمّلاهجر ف :دملا نالدراوب سدا هنان م ليقامو مزح
 ملسعا مئاموتعملاعتدتا ||

 ىناهأ) هلوقنال هله-ج واللاح رلا لئاضف نءالضةلاعالا لد اضف ىف يعضلا ثيد_لا, لمعلا

 لئاضقلال مق نماذهننسلو ماكحالا نم»ولاةوءولعفاس؟لمعل اهين(ميدصإا مي داقامهءانموجتلاك

 ريغصتلاب( ريم نيالا

 ءاررمسكد (ىنرنع ١

 رسكو ةاحومنوكس 0

 ِس نيا ةيتحت ديدن ةلمهم

 دق ثيدحلا اذ هنا

 دنع نم فاصملاهح رخأ

 هجرخأد قو يقي رطن مةنسلا قهجام نباهجرخأو ىرخأ ىيرط ن ماضي أ اورو هءبقانملا ف ىذمرتلا هجرخأ دقو تي أراك ىذمرتلا
 قص هللا لوسر لاق لاق هدانسا حدو هنعىلاعت هللا ىذر دوعسم نبأ ثدي ددح ن نما اح » هاور وةفيذح ثيدح نمكاحناو نابحنبا

 قدصصو امهتربسن تن ذؤموا هيلع هئانل نمضتمامهتعاطد رمأ اذه(رعوركي ىلأى دعب نم نيزلاباو دنا لسو هيل عىلاعت هلل

 ىناح )رب نب نعديج نيدبع ىورإ؟مالاومالصلا هياء ىبلاىأ (لافوزعدسي نسميتفي ل نانركي ابا يضاهي

 عماج(موجتلاك
 2000 وش ونوملعتال رتنك ناركذلا لهأاولاسافلاعتو هلاحمس هلوق نم سدتقمث دحلا لعل (ميدتها



 ُث لح نفهش رظنمربلا دق ْنيأو :لئاضتلا ىطفرادلاه جرن أ دقورتأ ث ية حىاضأ لاقو ءاوقنالعا ثءايدنالاةثروءاملعلا

 نياهاوروعد.الركنمر ارمأ الاقام_ممعىلاغعأ هللا ىذرر ع نما ن ءهدئ لم قديج نيله ءأوروةجحهرموقت الدانسأ | ذهلاوو رباح

 نم لخدملا ىف ىويدلاءاور وفيع_ضهدانساو م ,دتقالدرهلوقب متذخأ مهباف اولد هر ان نعءهعقانن ءمدانسأب لماكلا قىدع

 ىواقلل يم نب ناكو ىلحالاقةفيعضدد ناسأو روهشم هنثملاقوال رون آهجو نموهو ذب س امبعنب|ثيدح نمور ع ثيدح

 قرط ةرثك لجو أ هد_ذعدان تأكدت هنالمتكلوقأ ا رارع هلثم هل قمسدةوةعانصلا لهأد_.ةءفرعام ل مزجةْعم دكددركذدالنأ

 لاعالا ل ث اًضفىفه.لمعل 0 :دحلانا عمهنظ نس> ىلعءانب نسا 101 ىلا ميعْصلا نم هيقرت ىلع

 002 ا ا 2 ا ا  ئ2ئئئ5--07 ا 22222225553 أ >الإة ةداع

 اذلو ه.لمعب عيد ثدد>وهو هلبقىذلا ثددحلا ىنعمهنا لاتولف فيعضلا اميؤ لمعلا زوحى 9| 0 0 9 -

 ىلاعت هلا هجر ىيورلا نبا لاقو هلاقاسمم ن سحأو ىوقأ ناك هي محا ذإو هلةعباتلاك دعب هقاس تل 5(
 مون تاثداحملا فمهارأ « امئاق روطخملاتداذا موق 1 2
 مود راب رخالاو ىدحلا|,ميذ 7 ملاعمو ىعدلا عباصماهمم 1

 ولعلا ع هركذامهييشتلا هج وفلاقو هلوقب شندصملا هي عدمت امك اد_>اواشر د> هل قام عماذهس لو (ىاص أ ل ثم لوميا

 لم سعيا عه سقاس ىلعت وأور ازيلاءاور اميفكلامني(سنأنعو) فر لاو

 هحالصاداتعباملكؤ» 0000 طب اوف ىأ (ماعطل اقعامالثك) ىتمأ عا هباصملا قدا ز(ىاكأ

 علصبال)لاقم-ترثكررضمهوت عفو هل اق علصأو حلم اريثك رض ناو حالصال اهم-ثلادح ووعلملاب

 حيباصملا ف ىوغبلاداز
 ىماق هؤسلاح مثو

 ىنأ نياهاور ثيد-هل||ذهو هيفهعضوب ىأ(همالا)اضي |لوعغللهؤانب زو ولع اغا ءانبلاب( ماعطلا 0
 مهحالصاوعاصن فيكفانحام سهذدقو ىرصملا نسل ا لاقوة اذ قرط ن ههريسغو متاح 9 9 ع --

 ناك ومهتفالخور كمل عمهيهنو فو رعملابم_هرعأو تاعاطل ا ىلع مهشحو مهتي ادهو مهداشراب ا 9 7 -_و ع
 ليقاكءاملعلاداسفةعاسلا طا رشانمو ان آءاعمذأو يعاب ايانيلعف ندلا 10 ست ا ع حاد 6

 م-هتلقىلا ةراشاهنا لدقولو هدعب ىالو طقفلو هلآ هوتاولادلل ةعالا ىلا هراسالا ىهفوةقيقدهيقلدق ا و معا حاصملاردقلا ىلا ةجأحما ربغلاهي تلح نا حاملابف 1 5 اكن ديدي قدك حاملابىأ (هنالا

 (ىناص ىف هللاهّلا) مدع تن .دحيف لسوهيل عدلا ىل_د * ناتو لسان كان ناك مهما رقناةعرمو

 رب رك هلام ا يةلهقذح سك لهاعب رب ذح“ || ىلع يوصتموهوديكأتلاو ثحللهرركو مهيفهّتلااوقت اىأ

 ا لو لاقوهراهظازوك طل !ىوكلامنبا هلاقأك هراهظا نس>هالوأو هماقم

 ماهسلا هيث ربىذلا فدفاض رعلا واص رغّدفصاللعغل ابواعتمف رظلا(ىدعباض رغمش ودخمت 2

 تبهذلق ةنسحل لاو هل

 1 5 ةائدلم

 مالسلاهيلع(لاقو)
 ىأام_مميصتب (هللاهللا)

 ىف) هوعاروأهو-لا
 017 دلما طارعأ ناصو ( مه نغم ةةحيسقروم هأدانسابمهيقاو ةعطنو مهومذتال ىعملاو ا 2

 مهضغبأ ىضغيبفمهضغبأنمو) ىربمهربو ى بجنب ءموتبحف مه ىبحلجالممجحيافافىأ | ل 0
 اهانعمذا هاض ربالام لعق نءةراسب ءهّللاديذأ (هللاىذ آد_ةقىفاذ [نموىفاذ آد ةفمهاذ آنمو ع د ل ا
 ىمك تفند ةونيسثلارس 5 (كشو وبمللاىذ 1نمو) ةاك اثموهفهق-حىف ,ر وصتنال قيقا ندا رحل
 نالهمزجوههكفرزوح كش و وهباذعب لصأتسس وهكلبيىأ (هذخانأ) عرس وبرقي 6 0

 فناّم_موهوأ [دتبمريدقتب عفرلاو ءافلاكشويك ”معمم اصااقداور ةتاوطمواةلمان كام مهموق 3 0

 قايح ىف نرصني
 1 1 دورس ده همك ساس هن مساح 00 هرهغو مل كوأؤرثن لح ؤلن 2 -2 - وا ىف

 واف (مهضغيأ ىضغسفمهضغنأ نمو) هلوق هدي ود وأ( مح[ )ل ممحفوأ مهاناىأ( ىدبق

 ىاذآدن)ناكرالاوأن ا لابىأ (مهاذ آنمو) هلوقبهنمبامكفلاعفالاوللا اوقالارابتعابامأو لاوحالاوداقتعالا بسحن اذ هو

 ديد شذخأى أ (هذخاب نأ )برقي ىأحتفتو ني_كلارسسكب( كل ثويهّللاىذآنمو) هاذ آهن '"كفىأ (هللاىذ آد_ةف ىناذ نمو
 دغأو:رخ" الاوايندلا هللا مهنعل هلوسزومهللان وذو نيذلاّن ا ىلاعت ا و ا دحلا لعاوديك باله: :هذخاوت و

 ةالبصلاهياعىنل اىأ(لاق و) اند اةديماعا وانا ماو هتحادقفا اوءسكاام ريغب تا هوما ونينمؤللاَن ود دون نمذلا وانيوماباذ هم

 ززعلو رئابكتلان يدب فيما نعيقايسو ششحا وفل اريك نموه ىووننلا لاق(ىلاتأا اوديسل ال) هريغ ريع جسمها و راك مال لاو



 لكىأ(5 دحأ ىغئأولف) رك نيخيشلا سنا مهمتك ضهد قف هدا ضع دنعاذكو ةيكلاملا ص عيذتء لكي ورو ادع

 هردقالامىأ (دح|لثم) موب لكك دحا قفناولاعوةرم هن ءىلاعت هللا ىدرىرد اديعس فأن ءهل:م قدي ج ني دءوأو راك مون

 هنالركذلاب صخولاددب دشنو م مشب وهو ىلاحصأ دم ةديحص ةخنىفو(مهدحأ دم) دعيج ىأ(غابام ام زيي زييع( ابهذإ) لئماةاغناوأ

 (هقيصصنالو) مهلحمىفاو فن اا ممهدحأم اهطدمردقىأام اهطامه 'الهمف هيفك ديل جرا ناك هزصأومينوةدصتناوناك املقأ

 ىعفرسكف عشفب ا م ودنو ةلقلا اكو جحا ةدش عمت وياسر "فال نحنا

 ةدايزب هقي هنواه-ةشةواهمضونوتلا رسكب ف صتكاغل عر اهيقو ف :غرنزويةلمهلاداصلالك و
 سقم ُثددا لعلو هلل ةاقناو -ةةد_صىلعأىادملانودلايكممغم دن !|لقو نثىنهعزيمثك  صتلاىفةغل ةيتدحت

 لتاقو عتفلا لبق نمكنم الةحاحتاةدش عممويلءةرادةعساوايز :دلاو قنا مهدعي نموتل ةوةقافىف مهو مونعىلاعتهللا ىضر ىوتساللاعت هلوقنم ||| اوةسن اد ةومهنمء اير نودي مهتدن صولخوريخماىفموقبسلم متةدص ل ةأهنلا دنع هعقومو ءرحأ غابيال
 دعب نماوقفنا نزلا دلاخ نب ى< نبل ضف نم مكاو « ىذم نه مركا هللا يسع تيأر نمةج ردمظعاٌئلوأ || ليام هللا ليدس ىف مه>اوراو مهلهأ مهام عممهذب عمنيدلاءادعأ لاو :مالسالاروهظلوأىفهوعفنا

 20 : نولوالا نكاد هناكانذا رملاوأ ل يةأكمهدعب دج و. نلوةبادتلا ريغ نم نيذودج راب , هول ىسح دنع او-هعداحو « فراش اواراووتدج تسود 1
 قميعت :ونأو هدعاسنبا 00 باح الاقي الا ةج ردمظعا كثلوأ لئادو عتفل البق نمىتفن |نمكنمىوتسبال لا لاقإكمهنم
 ىناحصأٍب سنم)هنع ا ىلا [بسنم) رباح نع ةيلحم ا ىف معن وبأو ىملي دلاهاو رامق لس .و هيلع هللا ىلص(لاقو ) ب تاتكلا هّللاىذررناحن عةيلحا رخ آهلوصغن ىقادسو لةةيفرفكو أ هلعافرز عب ةريبك وهلهممس نممح ىف فاتخاو مممنو دوصخم
 ىأطقذسانلاوأركذ نا ليتوةب والاف رصلا ليقفلاو اوداامه ريدعت ”ق(الدعالواف رص )مج نم ىأ (هنممتلا لبقيال) سانلا ديكان(نيعجاس انلاو نمددا هيلعأر جال دش وختلاوديدهتلا ثيداحاقرشك هلشمو هل ةقوهرقكب لاق نمك ع ةكئاللاو هللاةنعلهيلعف ادب وهللاةجرنمهذعبدارماودرطاو داعبالا عم ةئعللا(نيعجأ سانلاو ةكسئالم او هنا ةذعل «لعف
 نءدعبلاودرطلا ىأمهلك لسيقوه- ءقفرصل أمى ةولثملا ل يةوةمينغلا ل .قونز ولال يقو عوطتلا ل قو رومالا ف ف رمعتلا
 نم مذلوسلاووا ى-عمو ىوونلالاولضفلا ليقو لثملا ليقو ل كلا ليقوهىدعلا ل يقو ضرفلا ليل دعلاوةدانزلا
 (هنممتلا لبقبال) ىلا ىفدر واكرافكلا ضم ؛هللا هرد في دق نين مومملا ضعب ,نافه.ىدتغي نمةمايقلا مو.ىفدحالهناةيدقلا
 حتقب(افرص) مجم نممىأ كلذاوك رئاف ةيسغوعوساو رك ذاذاىأ (اوكسماف داحأ رك ذاذام_سوهيلعمّتلا لص لاقو) ثيدحا

 ) 1-1 ع 4

 اهبكعوةلفانلالدعلاوةض رغلا فرصلا ن | ىلعروه#اىدر واملالاقو

 نودوهو ف ورعمل كم ىف ءصن ||

 هفيصن قريم_ملاودملا هللا 8409و 2 افط س دم ل شلع <

 ىلاالمهدحأىلا خرجار | هحأو موب لك ةدايز سابع ن يركب ىفأق يرط نمت اياورلا ضعب فو (ابهذ دحأ ل دمك ا
 0 دس نان_هلاودملا باو هبأوث ىواسو ل _صوامىأ( غلي ام) ابهذ هنز وراد هللا ليدس قل دبول ىأف و رغم لاجج مس
 دحأل ثم قافنانتلردنال دااو و الام ةغل املأ ن نمهيففموفو حمقوأرعشوار عن ههءقدصت, ىذلا (هفيدنالو ا

 ءلرداامةل ضغلا نماسهذ ىنأد_:ءنالطر هىفاشلادنعىقارعشأت ”ولطرو هوةداعهيقدص:,ام لقأو هو عاص عبر يلا مضب
 نمدم قافنا مهددحأ نون :لا مفي فم هم :ااوهادمو رصملا دك هن ءاغو هاذمىأ ميلا عتق دم ىورو ىلاعت هللا هجر ة هقدنح

 ةضب , رفوأ ه يدق ىأ ل ادلا نوكسو نيعلا عن ؛(الدعالو ةلئانوأ ةبونت ىأءارلا نوكسوةلههملاداصلا
 ةيدفلا لدعلاوةب وتلا فرصلا نا ىمصالا لاقو

 نذلا عب ئذملا نمهريغ ف الخ ه.ىدتغي ءادف ةمايقلا ىفدحالانهةيدغلا ىنعمىوونلا لاوام_مببونذلا يسكت :لوبقلا ىنعمو
 [.ةنعلاذادبعلا نا ثيدحلا فو عيحصلا ىف تدئاك ىفارصنوأىدو.مهب رانلا نم هيدي نايم خممءاشي نم ىل_عىلاعت هللا لضغتي
 اناا دقرلاذافالامشو انيميذعان مئابنوداهباوبأ ىلغتف ضرالا ىلا طمبتمت اهو دأب وبأقلغتف ءامذلاىلاةنعللا تنعص
 ارك ذاذا) هنعىلاعت هللا ىضردوعسم نبا ن ءيناريطلاهاو راك(لاقو) اهلئاتىلا تعج رالاوافالهأ ناكنانعلىذلاىلاتعجر

 ' ميه نعطلا نعيأ (اوكسمافناممسأ



 كيلك اونيلسرملاونييبتلا ىو سنيملاعلا عيجىلق فاح أرات أ هنلأ نأ هم ءىلاعتهللا ىذررباحشي ؛ذح ىف )ىماندلا ارا (لاقو)

 15 سو رو احول

 (ريخم ولك ىنادصأ
 مفرق يختي د
 حام هةلحخ نم هللا ريخ

 هراتخاىأاموكسومءايلا

 ىوراك (لاقو) هللا
 نء طسوالا ق ىفاريطلا

 اند ع رد اديعس لأ

 ص بحأنم) 50
 صغب أ ع نمو ىردحأدقف

 كلا ) ىضغ | ردع

 ميلا مرك نمهسيتوأ

 قو(لاه)مم_فاواعو
 نياك ام)لاه و ةحسدف

 هنعىلاعت هيا ص در سنأ

 ءاملعلا نهىأ(» 2 و

 )َ ء,اد-دلا صخب ؛انم)

 (مومسسو) هنانحىأ
 ىعمواولاو هنأ ١ ىأ

 ءقىف هل سلف) ىأ
 اميقىأ(ى> نيملسملا
 دعب ل رشلا لهأ نمل

 اهراز وأ برحا عضتام

 ةناكل نوكي نا همكحو
 هجر كلامدا رافزيمللا

 صغب ١ نم ىح قب هللأ

 ءىلا نممومسو ةياهعأا

 ةعاجنعكلذب حج رد دنأ

 نوذب(عرتو)نيملسملا
 لما ىو
 ليقو لعافلا ةغيصد
 دعب ىأل وعفملا ةعمصد

 هيقه] ىدالف ءىبلا نع

 َ وكمل ةانديك اًبوهذ

 (مشحلا هن اب) هلوق ىنمابلا

 اهالم اذانآ رقلان مة اع .ربلاقي 5 ريغوكلاهىلا ريمص نأ ولعافلاهغيصن هنأ ارهظالاوك وهم دس

 هاو رىذلاهنءهللا ىدر(رباج ثيدحقلاقو) بن اذ .؛واذهمدقتدقو مهي نيضئاخما عمارعضو الو

 رخآىفو) ىلوالاممالا ن ماذك و ىلوالا قيرطي مهريغريخو( ىناكك أريخ مهاع جف

 مهاضنىأ (نيملاعلا ع.يجىلعىفاحص أر امخأ هللا نأ) وهيل ءىلاعت هللا ىل-كهخعى 0 ءدلاو رازبلا

 م-مملضف أم هناف(نيلسرملاوءاي .دنالا ىوس) مهلكءاية:!الودعهقلخةريخمهاعج و مهلك سانلا ىلع

 (ايلعونامثعو رعو ركيابأةعب دأ) ةبادعلا نمو درع ل ءمهلصتة اعلان مىأ(مممىلراتخاو)

 مسفر صبلاو عملا ناذ_هلاسقفر وركب ابأ ىأر-وهيملعهللا ىل_ص هنا ىذمرتلا ىوردقو

 ىوقنول-طفىأ( ريم 20 ىلا قو) مهلضفاو( ىلاحصأ ريخ مهلعجف] هلوقب ع هراتخا

 هللاهجرزيمر 4 | مامااكحام بدساذهو مثو مث ىفرق نورقلاريخ ثد دحىفاك لودعءاملع مهاكف 5

 مه-طعب ن عر دصأمب ميل عداقتنالاز و حالف مهريبك و مهريغص مهلك مهتلا دعىلع عاجالا ن مىلاعت

 ةر-دهلا نمهوقلا الو نيلسرملاو نينا دعب ,سانلاريخ مهناب عطقلا سج وأال هدامتجاهيلاىداامم

 نيدلاق ةدككانملاوءان ,الاوعأب الا لّتقو نيدلا ةرمصن ىفلاو مالاو سوف !!لذي وناطوالاو لهألا ةلرثو

 نأ اورث» :د>ىف( م لماع اجت هنا لاس لاك وزةيفالانملا نمكللذ ريغ و نيةولا وناميالاةو5 ردو

 الكلذبهصخ( ىضغبادةفرع صعب | نمو ىتم>|د هر تحأنم) نسحدخس طسوأىف ىلا رعطلا

 هل. طفت هنم مزايالوهرصاقلا سوعنلا صعب ىف هزار -ثر وندقىتلا زيدلار ومأ ىلع دشلا نمهيق ناك

 هيلع هللا لص هللالوسر نالاةاغن هضغب لسو هيل ءهللا ىلص هلا لوسر لعج دقو هنعهللا ىذرركب ىأ ىلع

 سوم ءىلاعتهللا ىل_صهننالوسرءاصترا مدعىلا ىذه اًضترامدعقءاضتر اوهمدقو هم>أ مسو

 هاعيحضو هاسلجامهنارعوركيىلأ ص ئاصخ نمةتك-: دك ١ رقنءعلسو ليا نرلاو عد لقاك

 اقلخام هنا ىلع لد هر انين قل لات رشي نةديدح ا لك نا ثد دحقدرودقو هنأ موهنام>ىف

 رادماماوة |[ ة#ببلا سيش (سن أن بكامل اةو)اونم ماض عأ ف رش ك8 :1|هذهدعب سلوةدحا اوةنيطنم

 هيه: م نيا هل هناك سامع نيا هل قس هنأف طامم بالا دمدرغت مهناىجلاةراشاةئالا نم(هرهغو )ةرجشما

 ةمينغ نمذ_ءاام» تلا( ىحنيمل لاء ىف فهل سدلفمهبسو ةباعتلا ضغب انم) ضفاورلادر |: تى

 نع كلذ 0 رد هناا ةراش اهيقوهلعذام ىلع هدب وةعهنمهميصن مدع نيمأ د ال دصرموهو راقكلا

 ىل_ءقاط:امهنمالك نافةمينغلل ل ماشا خهءىلاو سند مناولة ةك املا ضءب ك>اذإو مالسالا

 اهرتفااذاريقفلاونيكملاك هناهو غو ا ذهىفانكاشملاقدتوةِغللا لهأ و ءاهقفلا امهندب قرف ن اورخ" الا

 ىازونونب ( 2 رثو) ىداب رار ونلا| :> .ش نم هتعم_س علب ىنعموهوأق رتقااعمدحا اذاو اعمدجا

 د قس ذنم ريم هلعافلوالا ىلعفاضب أل وه>لل امثمم هلعج زود ولعافال ىردم هل مهم نيعو ةمح#م

 رظذهيفو مهٌصغبا نهريمص قو( (رشحلا): وس(هنأ اب) هلوقهلعاف نان ىفاما اىلعوهريغو كلامربمص

 نماد_حا صفق“ ::|نمكلاملاةباتكلارخآىفىنايسوهن" الان مح رخم_ساولدتسا ىنعع رن مسكو

 | ةالالا عقدت ىلا دخو اسأل وع طبل تنل صدق لوسر راسا

 صغب أ ىلع موس فطعوم السالا ىف ها ى>الفمهدقتنا نذمرخ .1ىلا هن الا نب رحاهملاءا ارققلإ لاقف

 ابيكا قيل تناءيلءدرالفد اراماىوةاذ هو هيلع عاطيال ىلقر» أ ضغبلانالىريسفت فامع

 تا 0 ا لءقايك رظن :لحوهوهيفامهدحا كمالهنا ىذّدقي

 ةماع هيزوجيفجوردخلاو علقلا عْزنلا ىنعم ل صأو بصر ل هرخ آىلا فاح أ ىف هلباهللا

 0 هلوق ةروك ذملاهب ”الاولئاقلااذ_ههمهونئكبرةتلاوناطوالا نءعوزنلا

 هاوسز
 ىلل اعل هلوق ىهورشح ا ةي"ابكلذ هلوق ىلع مهم لك لدتساو ىأ اهباجح“ 5-6



 مهوأةلا !ناث ئوقنئح(م-هدعب نما اح ني ذلاءارقفللو ْىأ نب رحاهملاوعا رقما وق ىف نيرحا هلا لع فطع(اواح ئيذلاو)
 (الغانبولق ىف لع جتالوإلا ل قاونمآى أ (ناميالابانو ةبسنيذلاا::اوخالوانلر غغأانب رن ولقي ةمايقلا موىلاناسح ان مهوعبات
 نملاقهناهللاهجركلام ن ءىورني :--غاب(محر فور كن :ااه ؛ ر]نيقحاللاو نيقباسلا ن نمىأ(ا وثم .[ئيدال) ام غوادةحىأ

 ع ميهيلعهماقىفناك وأمل وهيلع ىلاعت هنا لص هللا لوس رباك أن مادحأ ص ةنت

 |الوناسمالاانوقي-نذلاانناوخالوانلر مغااند رنولوقي :(مهدعب نءاؤاح نيذلاو) ءوقىلا هلوسر
 هلي ءافأأم لعج هنأدن” الالالدعسالاه> وو م >رفو و ركناان راوغم 1نيدللالغ انبولق ىف لعدم

 نبرحاهممهدعب نماؤاحنءذلاءارقفلاورادلا اوت نيذلا ارقملاو نيرحاهملا» ارقفللاقح هلوسر ىلع
 نولوةدب !؟ونامْزلا رخآىلاراصنالاو نم رحاهملا دعب نمآن منا _>ابمهل نيعب اًءلاوم السالا ىوقامدب

 كلذم ةهوةمهقاةدتسا طرش لعجب هدم .ةملاح ىهوانناوخالوانل رفغا اهب «رنيلثاغلا ىلا رخال

 1 ا .ةمه ضغالو لغالم هاو موياعهقفكلاو مت يحث اضنقالثلذ لقي لمهن مو

 اذهنا نيب هنا مث باكل ا مخ آى ىل اعت هللا حر ف خصما هرك ل +-سواوذم نيدالالغانب ولقىف لعحت

 ل.ةةلاشءاظد ؛(ظاغنم) س :أنبكلام (لاقو) لاو اذلف«ىنل|ىنم-ه قء-الرافكللاومهرقك ىْدَتَعِ

 دشأ ظرغلاوأ ىنععامهلهسضغلاو ظرغلا ىف فاتخاو لادباال«يفةغاوهو اضنأ ةءدعملاداضلاب و
 باحصأ) رك ذاذاد_ةحاو ظاتغا نمىأزحاعلل ظدغااو رداقلل/ضغلا وأس فنلا فن يمكلاوأب ضقلا
 2 دراذهو رقك هضخد ؛ ويل سو هيل ءىلا عت هللا لص هضغب أدق مهضغب أنمنال( رفاكو هثإله دنع دع

 ةبادصلا صقتنا لج رهدنعرك دق سن[ نبك لام دنعاذك لاق ىربب لا ورع نع ىدادغللاس طا

 ىلع ظيغهءلقىف عبصأن ملاقوهرخ [ىلاراغكلا ىلعءادشأهعمنيذلاو هلال وسر د ىللاعت هونالتف
 عرذلابمههيدشتنماهلبق ال ةلءاماى موليلعت !!مالب ؛تردص مال ”الاءزههتباصأ و دهم باصأ

 نءؤااف(راقكلام- م ظيغيلىلاعت لاق م هظ» غال, مههبتامتا نارك ذم ماكحةسالاوومنلا ف

 هدءويرافكسلا ظيغيل مهدعوامافمهماونم .[نيذلاهللادعو دعب هلوقلةلعوأ مهنم ظرغ .دنع نوكمال
 هدابتحا هم | ليفان لك يضعب ظغج رخ مهرب رع نمانمؤمهرادتأب ...الهنالصاحل اوم

 نابقد_صلا شلادنعد عقم ؛ وهئشي رمأ لك نم(احن هيفاثناك نمناتلصخكرابملانب هللادبعلاقو)

 ىلاعت هللا لص (د مباح أب حوا قيد هللا: ءنوكي ىد>هلاوقاعيجفقددلا فىرحتي

 وهل كر ابملانبامالك نماذ_هسداو هل هأو+-ىغن ىلع مهمدقب ى> مهريغصو مهرببك مل_توهيلع
 ىدهي ربل ناورعلا ىلا ىد وهي قدصلا نا لاق هنا سو هي اعىلاعت هللا ىل_صهنعدو ءمنءاهاور ثيدح

 تلا ايزو ياللا ىدباطععاوا واةيدص هللا دنع س.تكي ىت> قل هدأ لاح رلاناو ةنحماملا
 تسترتوهانعب رخ آى ب رطنمىوردقواباذك هللاد_دع بكب : ىحبذكيا لح رلاناورانلا ىلا ىدوؤي

 هكليهانوةلراسبملا نبا مهم هوهدامع صلخن هءامنمهيلع علطن هللار ارسأ نم هريس رك ذامىلءءاحنلا

 ىقهنما اما نءدلا نال( نيدلا ماقأ د قف :ركيانآسحأن ه)لروهشملا باتلا(ىفا.ت> لاب دون لاقو)

 ديراو ساثلالزلزتدقو هتافودخب هماقمهمايققوةرجحلالوأ قو مالسالا لو[ هلال

 لمحةاهضاهلا» .4اي,لزنولام مهب لزندقو لمعلا ولولا نءب ف الخلا جرغنا هفاقنلا ضانومهضعد

 دقفر_عس>أنمو) «ةالخاب اختو هغمناك ادحأ سحأ ن موءاف نمءافو نءدلار :ى> ةقالخاءانعأ

 ملسو هيل عىلاعت هللا ىلصودعب هنال ميقتسملا ني رطلاكولسدارأ ن !ق4اىقب ءرطنعب ىأ(ليدسلا عضوأ

 ىضقأ مالسالا تنص غلب ئححودقلا عتففراطوالا اهالى ذقوراطقالا ىلعهب عنأو ندلارهظأ

 نيمل لا« ف ق>هلسدافلغ
 اموىلاعت هلوقأر قم

 هلو سرىل-ع هللاءافأ

 خاب ىحىرقلا لهأ نم

 دارأ منتو فؤرهوق

 نمنيبدقىلاعت هللانا

 هذه عىلاىف قال

 ثالث ىلعمهتروةن" الا

 نيرحاهملاءا ارقفلالزانم

 ىعي رادلاا وو نيذلاو
 راصنالام_هو ةنيدملا

 مهدعد نماؤاح نذلاو

 نذلانمعباتلا ىنعت

 نب رحاهملادغب نوئيحت

 ةءايقلامو.ىلاراصنالاو

 ىلا انل رفغا انيرنولوقي

 ىقل_هحتالو ىلاعت هلوق
 نذللاضغي ىأ الغانبولق

 نمنكي/نمذ لافاونمآ
 ةفصلا هذ نيعباتلا

 ماسقأ نماح راخناك
 ىأ (لاقو) ني:مؤملا

 هللا ان ر سنأ نيشلام |

 لقاك وهف ره باحصأ

 مهب ظيغياىل هللا لاق
 اضيأك لامن ءو(رافكل أ

 هلوقالت نمسس>لاقهنا
 رافك-لا مهب ظيغيلىلاعت
 ظرف هباقىفو خبصأ نم
 هللالوسر ب باحصأ ىلع

 نم نم(ادن هيفاثناك نم) ناك ركن اتفصىأ(ناتلص+كرابملا نب هللا دمعلاقو )هب ؟الاهذههتباص | دقف سو هيل عىلاعت هلأ ىلص
 ريغىهوب وأو أ ةخن ىف و(بوبأ لاقل سو هي ا عىلاعت هللا ىبصد #باحص[ سبح و) ىلا ىماءمىأ(قدصاا)هرخ الاوايندلا

 مافأدةذ)ةلماك ةسب م ىأ(ركب انأ سحأ نم) هركذ ق+ .-ةيدحتلارسك و ةمجعملا نوكسو همضو هلو أ حّدشب ( ىنايّتخسلا) ةيحص

 هنيعو مالسالاو هو هلا ليد -نيبئأ(ليدسلاعضوأدقفرعبجأ نمو)ن مقبلا مدقت مدقبىأ(نيدلا



 ةوزرعلاب كسمسس | دقة ةخسن قو دخأدقناياغتدأ نةو)هاوسامةءاضتسالا نفئأ(هللارو د ى ىو ؟بادقننامثعمخأد نهو)

 قافولا ققداص لماك نمؤئموهفىأ(قاغنلان هئربدقث) مهلك ىأ (لسو هيلع هللا لص دم باعت أىلءءانثل |نسح أن مو ىئئولا

 نمىأ(حاصلا فلسل اوةنسلل فلاخم)ةءدددحاصىأ(عدتبمو وذم ءادحأ) 84 صخغأن هموةحس' قو (صقتت !نمو)

 5555559955955 هس و نأ فاخأو)ةمالا

لق ىلع ىثيأر متانانا ادب ؛ انه نيش ![تيدح اكل صرالا 7 0 7
 اهزدأ متهللاءا شام مق ت عرتةول د اهيا ءسي

 اريك اولد ىأا ,رغتلاحتسا مث هلرفغب هّللاو فع_ظهعزن فونمب ونذوأابونذاجب عتق ةفاحق فأن با لعل اطال ى[دمسب
 ىرشي سانلان مأي ار رقمعرأ 15هباور قورع عزت عني «٠ سانلا نماي رقبعرألفباطخلا نيااهذ-خاأف 66 وداهح و

 لمال عاف ءاهلاا
 5 نمو) مالنالا ف هتاحوتةةرثكو هتفال+ةدم لوطا ليث ةوهو نطعي ساسنلا ب رض ى>هب رف ل 2 0 0

 ل -هك اوم ,ركلان ميقا نم رونا ىذ.س قل ازلوهيقهللاو رهظأ ىذلا (هللار ونبءاذةسادقفنامشع 0 3 م

 نمو)اسيحس انلادشأ ن اكو ضار هنعو هو هللا ل ىتحهنهللاهالثب .اامعريصلاوع رولاودهزلاو 1 - 0 5 5
 © ك4 3ع

 ئدلاةزوح نءبذلاباءاتوةقيقحا ءدا ا اعهنوك- اهبل -ةىأ (ىنولاةورعلابذخأ دف ايلعس>أ 5 ا

 ىأرلاو قملابىأ ولاةورعلاب كل سه* دعي وهسل نهلة دنا وهو مثال ةمول للا ىف هقدايال

 فارطاودب ا :لصأ هلاموهو مالك كااةورعن هةحرضموراعتسا وهو مصقنتل : الدور عوه ىذلا موقلا

 ناونعرهاظلا نافةصلاخة مد نعئيثانحدع (ءانثلا نس>حأ نمو) قاروالاتطةساذا صقنتال
 هيدارملا( قافنل ١ نم صارخو م-سىأ( رب 225 صيصختل اذوب : ممعت ( د نا-صأ ىلع) نطاملا

 نيدلاخ تن لح قو

 صال نس ءاىأ (ديعس

 سمش دبع نبةيمأ نبا
 اذهداربنازو ومالسالار اهظاورفكل'ءافخا هز صأو |ًةلطم نطابللر هاظلا ةغلاعوهو ىفرعلا هانعم وهد]اخو ديعسوبأهمدنك
 هننشاامركذو همذب(ممءادحأ) ضغباىأ(صقكنان هوز ةعيشل اولعكولغ رهغن معاني ءانئلادا رماو|| ديعهديعسنب رعنبا

 دما رمسف مث ضغبأةخ دن ىفو هلو_بروهنمىلاعت هللا ىهنام هنأيثاو ل (عدّتسم وهف) || دلاخمأهتنبتلاق هدج
 ةقلعل او)هلاءفاو هلاوقا عيجىف سو هيلعىلاعت هللا ىل ص هدقي رطو هيد ىأ (ةنسلل فلاخت) هلوق قانا[

 ةحئاصلا هلاعانء(لع هادع_كئالنا) لعأ ل ظأىأ(فاخأو) زيعيالاو ةبادصلا نم ء(حلاصلا لق ومالسالا فام اخ
 ىيقحلا» انهعفوألا سلورك ذاع ريع لامعأالا عقرو هيلعهمشالو ه-:مىلاعت هلال قءالكأ ||| ليتا انوا عبار ناك

 رسفو ةمولعموأ هنو: ظمةراسأ نعدو هركمىفعق :ونفو#لا#غا رلا لاوانههت دسانممدعل مالا دضوهو لدقوأر كب ىلأل بق ملسأو
 00 ا ا اتكلامكسة مدع (ءامسلالا) ا مف رعب ؛ وهني قاع ةحْنا كاك هلود وو ه-:عىلاعت و ىف مروه

 ىدلاناز ل -هأ هللاو

 مس 0 هللا ىلص

 وهو ىداحمالاق (لاق

 الةكلر وهم ىلاحص

 تشكلا ىفايش هل ارضختسأ

 دك دن او ةعدلا

 دا نبى ب دنسمق الو

 مهريغ نما ذهناك ناو
 اذهناك ا.عبامناكناف

 الضعمفالاوالسرءثيدحلإ
 2 طخ تدجوو ىمتن |

 ىواخيلا اظفاحا انام
 نا نيدلاخهيفاذكهنرو_صامءافشلا خس ضغب ىلهك سبا ظفاحلا امض د عبو ةيروضاع ىلا ا ةيثاٍَ سماه لع

 4. ةباصصلا نعالوملسو هياعىلاءتهللا ىلص ىنلا نعي 0 سدل ثد دحاو ىمرَعلا صاعلا نيديعسنب ورع نيدلاخوهامناو دي ل.عس

 ىلاعتمّسا لص ىننلا مدقال ىلا لهسهدج نع هيبأنعدالامنبسع< ىنأ ني دالام نب لهس نب ف سون نب لوس ن عدلا هاورامئاو
 كلذ هلاوك رعاف رك ىلأ نع ضا ريفا سانلااهيأ) لافمنهيلعيت ًاويلاعت هّيبادمخ/رياملا لص ةندإ دملا عادولا ة< نم مو هيلع

 نبصاعلا نب مي دلع دح قو) حاصلا فلسلاباب دمةممهضغ نم(امي اسهملقن وكنو اعيج

 لبقل-ألأق وهرتسغقءسو لأ نم ا رأعدا ر وأ ثلاث وهوىلادصلا سوش ل هع نب 4 8

 قب و [وسريش دعس نيالاعممسا ن هدياحصلا ف سسدلو ىلع لبق لسأ لاسقي 0 ىيدصلا

 اموةدنم ناو ىئاريطلا هاور رثيدحلا|ذ هو دام نيب دنس ىفالو دجأدخ_بمىفالو ةقسلا بثكلا
 هركذ دوهذج ابعد لمع سني رع نيدلاخ هنأ ريغ لاقو ىلح ا ناهرب درمأ | هز هن ىلا عت هنبأ هج يضل درك ذ

 /هنالروك ذالاريغ ناك قانيسك :جنلاع و.اهآرةعقاو ؤهمالسا سدس .رك ذو ناعي شمالا ىف ريلادبعن با
 هللا لص هنا ثد دم اذه لوأو ماةماوهرهاظلاو لطضعمفالاو ل سرع ثدد 2اهناو رلاهن ةعربتشم

 سانلااهمألاقمتهيلعىنث أوهللادم>ةريثملادع_صةنب دما عاد ولاةد>ن هم دقأال مل وه.لاعملاعت

 (كلذءلاوفرعافركب لأن ءضارىفا سانلا اهيأ لاقل بو 7 ا خا
 هفمرب لو هيمو هنايخ ىقهق راقنلو هتمدخىفاد_وحلأب هنأ و ه|هتيحص ىفه-:عىاضرىأ

 هل+-قال_*ىل_ع لديامهريغعمدل هكي ريشت مدعو ركذلابهلدار فاو هسيدقتىفو هرسيامالا
 مالكا !ىتاي_سوهملقوهعمسىلع هللا م مَ هل نمل ءالاهبق< م يفوتابصلار ؟أسىلع هل_ضفو

 211062 ملاك



 فيقنتار ديد دبل عالرفئازااكاي) كولا شنو هرتاسل اب د بجسم يرجماو هاجس حمل للا د مس نما ىأةحلط ن عةخسن وأ ةد ء“عوأراماع ”ًةوةخسن ةوأ ثامثع ٠ . اانوعر# /
 ةةينح وأ لاقرب ىهو ثيدحلا اح 0 ادعولي همي تس د يع ودع ع

 هجر يفائلاامهئلاغو ||“ / الاو ىي لحد لوةبامعلا نءادحأ بس نمورفكيالو عدي ركب ىأ ةفالخركنأن هنأ
 راصقلا نبالاقوىلاعت هّنناإ | +-مءهللا ىضر ماوعلا نب(ريبزلا و ةخلط ن عوىلع نونا هم نعو رع نع ضار ىفا سائلا اهي
 نه اهضغب ىدحاولاو اوذرعاف)ى رهزلا(فوعنبنجرلادبعو) لية:نبو ر عنب دب ز نب( ديعسو) صاوو ىنأ نب( دعسو
 ئراشبلاعيمص فو لمم ا ربقوتومهةوقحهءاعر موتفر عمدا رملاو مونع صا ارفوكىأ (كلذ ممل
 امها ىلعو نامئغفاوفاتخاو قاشالابر عم ركب ىلأ د ق:ىلعةنلا له[ ناكناوسئرتلا
 الفاه_ضعد رابةعابىأ 0 لطفالاا مب أ فى ةون نم مم ءوأيلعمدق نمم مو نامثع مدقتر وهشملاولضفأ
 ىلا ءّئمشاو مدام ىفان و ين ورك ذامانداقتعاو اصلا ل لاداقتعا هيلع ىزلا نك-ل مهدنع ةيعطقريش

 ىأ (ىفوظفحا) لهآ |. 2 5 رهشوةباحصلا و ةلوخدل حارا نب ةدئبعوباوهوهه رئاعرك ذي لوني ل
 يفاطعأف) فو ضار. | رو فاو وضم[
 ا 1 3 0 ريف رثب رفح لجو مسأب يمس فور عم عضو م مساردب و

 00 وسر دع اس موج دسم
 1 ا ا وبلا جيوب ا 0 21 1 ورسم اور
 حفدو 5 ءولظلا || يام 0 نمنزوك ذاانمىأ(مهتمدحأ) زمعجأ سانلارشاعم( مك هبلاطيالإ هنم ج وْزتلا ”ةلايوروهلا هوزلقلا | ىابتاو قاصأن مز دلو ماظل لسمتع نه امبسارااظرو هتف ل ا ا 0 لا حس و سي سم ا دم :نا صاع || نال داون نااواسح ناحل اجا نموعمل ل صنمبرعل نبل ىلعو نام هئاثبجاوزأ | نعد زد ا ا ننأو مهربق ونو مهتبعو ىناحت | ظ ف
 لبق وملاظلاهذخايام مسد مسك( ةماظع) هلوق ىعموش ومي عةيعدي وه.ئبلاطب نا »سب قح يلع مهتمدحالز وك« الئأ

 ىلع قاطبام_ْمملك || ره-ثأو رثك ًابيفرسكلاوهذخأن مث وهيبلاطيفاروج واملطذخوبامىهواهحتفو ماللا
 رثك ارسكلاورخ“الا | دسبعلا قح اهمالهثلاارمهجالىأ (اد ةماييقلا ىف ب هوتالإاماظ هنمذخأ دبعلل ىحىأ(ةملظماجناف)
 افيوذو مهلابيهرتدابعلا هيفذخاوثن ىذلا موملابرقىلاةراشاادغ هلوقو كرتئالاهبحاص ضربلام

 مرحلاحراخةيديدحناو

 مسلسل

 ممم ليسا

 مكس

 (اهناف) رثك الاهيلعو || 4 .

 (ادغةمايقلا ف هوتال ياا وو جاب د ومب هيي دسم جرحا
 ىئاريطلاءاور ثددحتاو [|ك ةنع هللا ىذر نايف سىل نب( هن واعمنم) لداعل ادهازل'دياعلا قيل( زي زعلا دبع رعبا

 نمار لاه َق لئاسا لما يطا هين قتلا قدنل لهذتنافنايوماام اللا لاا وسوف 1
 ندم نى عداوز نءالضفىوةبالىأ (ساقياللاتو)لاحلارهاظلارظنزي زعلادبع نبالهلي ضن نمميلع حالما

 اننثوح مع ا ساقوملتو هيلعمللا ىلص ىلا باصأ ىلع ة+فىفو (دحأ لو هيل علا لص ىننل !باحاب) ريضغتلا

 1 < ممل ا
 ئدزالادوءموبأوهو(نارعنبا)ءافلا تغب( ىناعلل لجر لاهو )هرك ذفهدج نع هيبأ نعسعك ىخأ نب لهس نفسو نب لهس ١

 _ نيرعنيا)ءريغوىراخبلا لجرخأءاملعلا ةنوقاي وهمتلاهجر روث هخيشلاةءريغوفاحمارشب هنعىورب مال ألا دحأ ىلصوملا
 لاقو) هيواعمىلعزت زعلادبعنب| ةيل فأر امض | نم هاحالامل هل اوقنمىأ(بضغفةدواعم نم) لضغلاو لدعلا ىف هماقهىأ( زيزعلادبع

 راتخخا هللا نارازبأاو ىمليدلا ثي دح نم قيس !مهدعب نم ريسخ مهنالىأ (دحأ ل و هيلع ىلا هتهنلا ىلص ىدنلا باحص ىلع ساقبال
 منول نذل ممول يدل شمولي نيل موفر قيتأريخ نية وشلا ثيرطحو نبل ءرما ونيل يىوسنيماعلا عيجيلع ىلامتأ

1 



 ثاهمأن مةمستخ مأوخأ ىأ(هرهضو هبحاصيواه) لاقفهءاعصأ ص غب ىلا ةبسنلابىثحهبتا روم ءْيضَمعتىثلاةبتانم صغبدع مث
 كئاظمب ا!لعل وهمق فال-خ ىلع ج ولا تشكي ناك ثيحىأ( لح وزع هللا و ىلعهئيمأ وراه مع وهيدت اكمل ىأ(هبتاك و)نينم وما

 ءاعاللو اوكمان ىناحصأ رك ذاذا مال اودالصأ اهيلع هاوةلهباوجنءلدع 1 لو لانكا هلدعوهدهزو هلع نع هل

 هفنم عقوام لكن امل
 ةكرتيار_ةكم نوك

 ءاملعلا ضعي لثساملاذلو
 ىقلاق لاؤساا اذهل ٠

 سرف فن أرابغا لاحم ا
 هللاىلص ىنثلا عمتي ؤاعم
 نمريخ سو هيلع ىلاعت

 زيزعلادبعنب رع فلآ
 ىلاعت هلوق هدو

 ن-ه ممن٠ىوث_سال

 حافلا لبق نمىدغنأ

 مسن اودي واعمو لءاقو
 قبس هل ناكل حافلا ماع
 هلعب ملسأ نءىلع رهاظ

 ةلاحضلا نمناك م اوس

 هنال صال اونيعداتااوأ
 هذه ءاماع نمدحأال
 ةلااهذهخباشموةمالا
 ةباح_هلاةبرع عام

 نادم كا ةلقتفو
 مالسل ل وهالصلا هيلع ور

 رثوت امسك أتناك
 نم اومآر نم اريمكاريث ام

 قأو) اريبكو أ اريغص هب
 هياعملاعت هسا ىلص ىلا

 هزانع) «جىأ(لسو
 اهرسكو مينا حاب( لجر

 (لافو هياعل ه.لخ)
 نءلاو الاب اوجىأ
 هعانمما وهولاكثالا

 اهنا عملاحا كل" نع

 هعوصو رباح نعىذم ربااداو ر(هضغبأاناف) ىع :رثد>و ريغب ىأ(نامثعضغس ناك )لكلا هل جنم ش

 ىذتملالاقمضلاو عملا ىنعم نههيفا ىلابىدعي دةو ىلعوءابلاب ىدعتي |
 : رهدلاوكن ود رهدلا ل هأوك يلا نإ هسقأن ممأ ل اثمالاب رض نك 0

 وأ هنال (هرهيصو وهيا ءىلاعت هللا ىبصهم>اصدي و أع 0 هلوةلهريغ ىلع هءواعم لضةاراشأ م ْ

 وهيلع هللا ىل_ص هناتكدحأن مهنا تدئامل( هبتاك و) نينمؤملامأن ايقس ىلأ ت ذبةبدمح مأ تجوز
 هتك تداام هنماة ب لولو حولا نمهيلعلزتي ام بتكي ناك هيتكسسسا نادعب هنال(هيدحو ىلعهنيمأو
 ١ حصام ف _صنمللجرىفاءملانياوهءارضاوزءزعلادبعنير عاملا لصي ملةمقنمهذهب ٌكاقكو ىجولا

 لضفرك ذر و فارطالاىلا هتك هلستك» ناك اسمئاو جولا نمايش هلستكي لة رواعمنا لب قامدرب هنع
 ناىورو كلذ هكراّرب زعلادبعنيربعنالإ_سوهيلعهللا ىلصهللالوسرنمهبس:برةبةيواعم
 ىقو رعل آو رع ن مريخ سو هيل ءهللا لصهللالوسر عمي واعماهازغةوزغبرابغالاقف لكم عمسرع

 هبوالاب الك نمسصاك ءكاذف ه هر واعم ف نعطا نكي نمو . لء.ةامهيواعمقنعاطلا

 مالا هيلعىنلالوعقالءانملاب (قأ) ملسوهيلع هللا ىل_صهناهقعضورباح نعىذهرتلا ىور(و)

 لكي ملف) سكعبدقو تحمل تو قوغل قوفوأهشعنو تدملا هرسسكو ملا حقب ( لجرةزاشك)
 هلءاعدت ملا ىلع هبال ص نالهياع ل صملا ذل ف(هضغبأاناف نامثعض غب )تيما اذه( ناك لاقو هيلع
 هيلعءاعدوأربخو عف(هللادضغباف)رك ذاملد.,ةخسن قولا عت هللا. ذايعأ اوكلذ نم مرش هل ةعافشو
 ىفامك هريغىلصي ؤوهىلضتالنازاو < مهوناك هرقك ىذتقي ىت»ةالصلا نعىهن تي دحلا ىف سلو
 ىن) ناخيكلا هاو ر ثيد_>ىف سو هيا عىلاعت هّنلاىلص(لاقو)رفكلا ىضتقيال ضغبلاو نوددملا
 هلم عق ونعىأ(مهشسسم نعا وقعا) مهل ضفوم_ماث قليق ومهمبةيصولا اوم-هةحىفىأ( راصتنالا

 نمة-فةيللا ىد< وأى را>ءلاىف وأم ممعل هل اوءقمفذدم ,وةبحأام لك (مهت ب نماولقا و)امةءاسا

 راصنالاوةلز نههنم طرفام ىأ مهئدسم نءزواجتيو مهم سحم نمل .ةيناراصنالاو نسرحا هما ىدعب
 سانلا قوة>و دودحلاريغىف مهثءدسمنعزوادحااو جر زخلاو سوالا مه ومالسالا ف مهشدح مسا
 ىضرس ايعلاو ركبابأن اكلامنب سنأن عىراخملا ونا. ثااءاور ثيد> نم ضعب ركذاموهو
 اولاق ؟ يكسب امالاقتف لس و هيا عىلاعت هربا لد هضرم نوكس مهوراصنالا سلات نم سا>؟ارمامهم عدلا
 ىأ اريخأو وهيلعهللا ىلصهيلعالخ دقماللا هياعهذعالخدقانم مل وهيلعل أعد هللا ىلصهسلانركذ

 لاق مت هيلع ىن أوهللادمك كلذ دعي هدعصت ف ريثملادعصقد رب ةيش أح هسأ رىلءبصعدقو جا رة كلذ

 اوزواحتو مهنحم نماول .ةافمل ىذلا قدومهيلعىذلا اوضقدقو ىتبيعو ىشرك مهنافراصنالاب كيصوأ
 شرك ن الغلا ةيوهؤامز ناو اةايحهيىذلاءاذغلا عمدت شر كسلا نال ثم اذهو مهئدسم نع
 مهنا كل ذيل سو هياعهللا ىلصديرب عام |هيقزر ام هلههملا نيعلا مشب ةبيعلاوةريثك لايعىأ ةرودنم

 ةدعملا از شركلا ل _,ةوهيلا بس مل ىذلا مالكازوم نموهوذي ردنب|لاقهةناماوهرس عضوم
 ةنطابلاهرومابمه_صاصتخالالا م هيرضفرهاظ ىنا لاو نطانمألوالاو ايما | عدو<_سم ةبيعلاو
 مهلاموهيل ءووعدانامءاضقو هنرصن مهياعاعمالسلا هيلعدارأو ةراعة ءاوأ خيلب هيدشنوهوةرهاظااو

 قوة>ودود-_كاربغىف ىأمهي-نءاوزواتو ىنعمناتملعدةوهرخ”الاوايندلا فءازلا
 دود |ىنالاةءاورىفدرو مثنمومهتا رثعت امرحلا ىوذاول يأ حي هعاارب ال عاضيأ اذهو نييمد“ الا

 هرسكو

 ىأ(مهثيسسم نءاوشعا) موةح ف ىأ(راصنالا ىف) هنعلاعتهّللاىضر سنأن عزيحيحصلا فاك( مالسلاوةالصلا هيلع لاتو)
 0 واجي ومس نم لبو نا راصنالاو نب رحاهملاب ىدعب نم ةغيلخلا يد مأيراخبالومهتالا يأ (مهت حم نماول و | م)م-مارذع



 هللا ىدر سنأن عع-.:منباوىراصثالا صايعنءىمأ دلاو معنونأ ىوراك مال_لاوةالصلا هيلع ىلا ىأ(لاقو) مهم نع

 له*-ثسيلغت ل_ءلواصو دخىأ(ىراهصاو) اموعىأ ( نادك أى ) ىدصوا وظفحا ىأءافلا عاقب( نوظفحا) +_.:ءىلاعت

 ؛ راهصالاوةأرملاج وزبراقاءاجالاو لجرلا ج وز براقانتحخ عج ناتخالا ةغللا لهأ نع مله رش ىقىووتنلالاواض أ هناا

 0 هللاهظفح) مهق> ىف ىنقار ىأ( مهيفىظفح نم) ناشلاىأ( هناف) عمها

 ضايعنءىملي دلاو مهذونأءاور ثيدح ىفي_سوه-هلعهللاىلص(لاقو) باتسنذأ اذا نمل قو

 نمىأ(ةرخ ؟الاوايئدلا فىلاعت

 هللا ىلذتم_ميفىظفحيإ
 هييف رع ىأ (هنع

 دب ديا نمهإناشلاىأ(هنافإ هنامب م5 ىراهعاوىناحأق ىفوظفحا) رسنأن ع ينم ناو ىراصتالا

 ىأ حتفتو نشلارسكب 0 ارتب( مميفىاتةحش نمو) باقعلاو بت راو ىماعللا ا

 ناز 2 تيرس و اال وجا سابا
 :هدخاوي ىأ (هدخاب || نام_جرشنصملاهركذ:داي زلاهْذوئَدب سلب رقأ هنا ليقاسف قايسلاهاباب هيلعءاعدللءاشناهنوكو اى اور أ (ىولباو || يل مدس ادق ىلكت لوقو فورم ذتخالا ننراعت سن هلساشم وكلي نار

 هيف.ءو امور الوهن ماعنامىأ(ةمايقلا موناظء اح هل تنك ) مويف ىحهءاعرب( ىلا [ ىف ىظفح

 ناد.عولا نم هقحتمس

 هنعو ديدُس عال

 نب ديع_سىوراميق م-عقةوقح عض( ىناحصأ ىف ىظوحمل ف و)هدعب امظدالىح هنمررشوهيلالصو ىأ( ضوحملا (مالسل اوئالصلا هيلع | ىلعدرو فاحت[ ىفىاظفحنم) فيعسضدن ب قاربطلا ءاوراك سوم لع ىلاعتدقلا لص (لاقو)

 اظناح هلت نك ىناحأ ىف || ةن-لامحنوةرحه اراد ماما(كلاملاف) لوغلاديدشلا مويلا كلذ لم ىف هني ا :عوهتك ربت وفتوم و ىظفح نم)السرمحاير || هيلءىلاعت هنا ىل_دءةعافش مدعو ضوحلا نءدرطلا ىدةساف هللا هتةمدباحصلا ضدنأ نمنالملسو ىلأن بءاطعنءروصنم أ هيلعىلاءتهللاىل_دهنمبرقيالف(دوعب نمالا نري هضوحلأ ىلعدريل) مهتي رذةياعرو مهتبحي مدعو
 اك( لاقو) هب وةعلاءوس ايئدلا ىريخت (هيملناانا ده ىذلا قالا بدو ه) وهيل ع هللا ىبص هنم ىأر  هيدب نيس هن" اك هسسفن نمىأ(ةمايقلاموت ردق هنهذوهلقىفهروٌص 4 هنالسد رقلاةراشالا مسأب ريعمل_سوهيلع هلبا ىلص (ىنلااذه) هلنأ هجعر

 دنس ىناربطلاءاور || (لدللا فوجف جر ) نيقولخملا عيجو(نيملاعلل) ةماع( ةجر هلعجو) مهلك سانللريمضلاوةرخ "الأو
 (ضوحلا ىلعدرو ىناحصأ عوذل مساوهو ةمجعمنيغب د فرغلا عقب هللاقي و رجش هيف ع فمن اكم لك مسا هاصاوةنيدملارهاظد ىقتظفحنم) يعض | طوم ملا( عيشبلاىلا) ةينئانللامكا ةاك عراضلاب رعوسنلا لغو فو رع
 قوة هءاعر ىناتأ 2 يس ا وه 0 يد 0 يي ناوعديىأ(مه وعدين) هلأ نع مهدي بوىأ || اماخممير ىانيلهولاج ردي ناكاماوةروذملاةنيدملا لهالةريقمر اصورلاز مثه.ناك هاضعلا رج نم
 2 3 7 مهران زهقر و هلح برش وهم هلبا لص ةنام “اال: نم دوب هن أك مل دوللك ةرفغملاب

 تدرق نمىأ(ضوحلا تت ىلا ل بالارخ الياف حر خي ناكل سو هيلع ىلاعن قا ىف هنأ تئاخزع تاور قيل لملو) بفضح | ةهجنمىأ(ىناصا | ت(0-ك)'رادقاىأ لسوف هيلع هتلاوص(ىبنلا)لوهجللانبلاب(راو) كلذ هع استانيلع 0 م سو فر ارم تارا دا[ 3 راتني

 لايزدصوددلانهو | سس ارا همام ساو دموي تاروت ست ني (نيسضمالفوط)] اي ا
 فوجىفج ري نيملاءالةجرهلعجو) نيقيلا لعو نيدلارمأ ىلا هءاندشرأىأ ( ه.هّشاانادهىذلا نا !بدوم ىنلااذههناهجركلاه ٠

 عدوماك)ةلزلا نممه طرفاعىأ(مهرفغتس و)ةجرلابىأ (مخو عديف) ةنيدملا لهأرمقمىأ هلوأ ىفةدحوملاب( ع.قبلا ىلا ليلا
 دنع عدوملاك مهفرافغتسالاوءاعدلا ىف خلابي ناك مال لاوةالصلاهياع هنا ىنءلاوا.نعىلاعت هلا ىضر ةشئاعنع إم تر دح ف اك(محل
 ةباصصلا ةبحيىأ(ممع) لسوهياعىلاعتهللاىلص(ىنل ارمأو هللارعأ كلذلو) هنىعوأو رك ذالا عدوملامهيامايش كرتيال عادولا
 ةعدبلا لهأرئاسو ضئاورلاوج را اولا نمىأ(مهاداعن «:اداعمو) ةعاهاوةنلا لهأنممهالاو نمةالومىأ(مهتالاومو)



 هلوالا سو هيل عىل عمّا لصباح نمدحأ رسيل) احا رك ذاكرابحالا تعك ىأ (ه:ئىلاءنهّللا ىذر بعك نعىورو ز

 (بلطو] ةءاقش هلالاد © ل آنم نمونم سدل دعس بعك ثديدحو ىحدلالاتوةدوملاهدايز هنييوهندب نل ىأ (ةمايقل ١ موهعاعُش ؛

 (لفون نب ةريغملا نم) بك تأ
 ىلأ ا ىل_عراصنأ نم

 هنعىلاعتهللا ىدر بلاط

 ناك وهياورهل( ةمايقلا مون هل عفش نأ) مثاهنيسلطملادبعنيثرالانباكأ .١ :ع؟

 نأ كرمالك ب رنا لاقف شح وتست نا ةيشخ كلغ ةوأ لو كيلع لدم اوىنادانو ىفانأ ل و ريد نال اقف
 نم-_:موثملا نمر ايدلا لدأ ىلع مالا لوقتلاقةلوقأ ف يك تقف مهر فغتس ف عسيقبل |ل_هأىتان هدلاو وةوخاةعاج هلو

 هادّقق ردن مونرمما ل دوت

 هللا در ساسعلاه-ع

 معنياوهود_:ءىلاعت

 هيلع ىلاعت هبا ىلص ىنلا

 نبثراحلاهدجامأو ملسو

 دلورعك وهف باطما دبع
 ناكهيو بلطلا دبع
 ىغلادبع ظفاحلا لاو ىنكي

 مالسالا كردي مل ىسدقملا
 ةدعب رآهدالوأن مل سأو

 نايقسوأو ةعيبرو لذوت
 لذون ناكو هللادعو

 نمنسأوهنوخانيسأ
 ركذي لو مشاه نب نمسأ

 هركذدةو م-بميقةريغملا
 ريلادبعنيرعوبأ ظفاحلا

 نكت هياعيئساىف
 مهممول اي هناريغاسم اش
 ىلأ مسا ةريغملا لع نم

 ل |والا حيحصل ١ اونايعس

 وين اهريغمنا ىعي
 وبأ ظفاحما اذهسقعتي
 ني ىرمعيلا حّنفأ]

 د_ةفىهذلاامأو هركذ
 ديرجتلا ىدك ىق هركذ

 هكاسإا لاك نايفسانأ

 همبةعتي لو ىسمتنارذنملا
 ىسمتن |نايغسونأو هل: مهوذنايفس أو خأ اذه ربلا دعب |لاؤبلطا ادبعنباث ,ر احلا نيةريغلا لاو

 راشأاموهو :نوةحالهتلاءاشن ا كباناو نب رخاةسملاوانمنيمد#:..لا لج وزعهللامحربونيململاو

 هءوح>أ نحف كاذب رمأاذاف مهرفغتساو مهتع ف عاف ىلأعت هلوقىلا ةراشاهنأ ليقوهللاهجركلامهيلا
 ظفلبدع_سنباهنعما وراذهوروه ملا بالا هنعّلا ىذررابحالا ( بعك لافو) هانمدةامرهاظلاو

 نينمؤملا ن «هريغىف(ةءاغش هلوالا لسوهيلعللا صد © باد أ ن مدحأ سيل ) هلوق لدي نمو «سدل
 ةعدقلاب تكلا ىفهأرقاموهوأ ل سموهذ مسوهياعىلاعتهلا ىلصدنع ىو رئاما اذهو(ةمايقلا مون)
 تعكىأ(بلطو) م_م>أ نميقموةءافشءاجر مسبب ىذتةيامو مه ركن هيفواهباسملاءناكهنال
 نم) م-همعهللاىض رم عاف كايج رثم مهام ناك هنأو هلاواا هداةتعاةح ىلع _.لدازد و رامحالا

 هللا ىبص هللا لوسر د هع ىلع داو ىنادصا اىشثرقلا هاهنيسلطملادبع نيش راحلا نب( لون نب هريغملا

 هللالوسرةايح نم ةلردن لهنا ل ءةوهنعهّللا ذر ىلعراصنأ ن مناكو ةرجهملا لةةكك لو هياعىلاعت
 ةءادصلا نمدعو هنعيىلاعت هللا ىذرنامةعةفالخ ىفايضاق ناك و ننس سالا ل.:وهيلعهللا ىلص
 ىلاعت هللا ىلصهّللالوسر معنباوههدلاو لذونو هيلعلدي (ةمارقلا مون هل عش شن نأ ) هنمسعك بلطو
 هدلاو لفونىفاسملتلالاقو هعبتنموناهربلاهرك ذاماذهو مالسالا ردي مل هدجْثراحاو لسوهيلع
 نيد زب نهزىفتامو ملسوهيلعىلاىت هللا ىلص ىلا عمسةنانك نمىلودلا ةورعن بدن واعمنءاوه

 ىنغلادبعنيالاباطملادبعنباوهثراحتا ىاحلا ناهريلا لاقو ىدتاولا هلاف[كةئاملا غلب دقوة.واعم
 نسأل ذونو هلا دبءونايقسوأو ةعيبرولفونةعبرأهدالوأن ممل _تأو مالسالا كرد لهنا ىسدقملا
 || حيحصلاو نايس ىلأ مسا ةريغملالعج نم مهنمو مهيقةريغاارك ذيولو مشاه ىنينملسأ نم نساو هتوخأ
 ةريغملاهمس| ناي سورأ ديرجتلا ىف ىهذلا لاقو هرك ذني>ىرمعيلاتقلاابأ ب قعتي ملوهريغ ناو هفالخ
 هيلعملل' ىلص(لوترلاب نمل هطبض مدقت( ىرتتلا هللا دمعنب لهسلاقو) هبةعت لور ذنملا نا هلاق

 هلعجوءاوقوهرصناذاةزعأن م( زعنلو) موةبحو مهميظعتب (هءادصأر قون نم)الماك اناا سو |
 ةبابصلا سنا ئذتقي اذه ولءةهيلعمالكا مدع دقو رمأ عج (هرماوأ)امظعمالجيما رق ومازبزع

 مهنوكل مهيشلذ لعق نمريغب الخلا دية. نا جني و ىدكرزأ |لاودريبك هنا ليقورفك مهصيقننو

 لاق نم ىلع فاخأ ىلاعت هللاهسجر نابهو نيا موظنم ىفواضي أ انمهذ_م ىضتقمو هورخ آمالالةبادك
 ىلاعت هللاءاث ناب اتكلارخآءليصغ”ىقايسورهظي رفكلا ىضتةمالذارغكلا نماملاعضغأ
 هلالجاوهريبك_:وهميظعت ىنعكمراسك اوهماظعا *(ل-وهيلعهثلا بصورابك اوهماظعا نمو لصف«

 اههئءذلا اهميظعت و هم.خفت نمىأاميظع هآرهمظع:ساوهريكو همخؤهمظعأ س ومال اف و5

 هشارفن مهاب نيام لكوهو ىفرعلا ىنعلاب وه ليق(هبابسأعيج ماظعا) نمثل ىلعنابجاو
 هلل الاو لخنلاهيدعصب ىذلا لبحث دسلا بغا رلالاووهناودوهدمعك حور هلوأ هلح و رالامهسامل و

 لي وطلابوثلاوراخاوةمامعلا ىمس وابدس هيل وتنام لك ىمسو بابسالا فاوقتريلف ىلاعت
 أماس

 هرحاوز رتب لو ىأ(هرماوأز زعيرلوهراحصأر قوبل نم)هناسمباى-ىأ (لوسرلاب نموثب لىرتسنلا هللا دبع نب لهسيلات) لءأىلاعتهللاو
 ىأ(هبابسأ عيج ماظعا)» ريغ رمأ ماظعا ىلعهداب ره رم ماظعاىأ(ه درامك ١ وزد ريع ردو ف 00 هر مظعت ىأ (هماظعا نهو د لصف)

 مسوماعدتا لص عفر عنومبلا تسنيم عبجالرلاويبننو ىدسالا عطتني ب سنو سس لك ث يدح فو هندومو هنلصوباببأ



 اهمعىلاعت هللا ىدر ةحيدخ ثدبك عمم (ةكمنم)هدجام ىأ( هتنكماو) اه لزنوأاهرضح ىتلا هعضاو م ىأ ( دهام ماركاو)
 مقرالارادو ىحولاطمهم

 ءارسراغو مقرالا ىلأ نبا

 نم(و)هدلوموروثو
 هتويب وهدجسك(ةئيدملا)

 ا م سمس سس وبسس ص يس سس سس سس سس يورو

 نهر وضحا ىأدوه-ثاا ل وهودهشم عج (هدها ثم ماركاو) ىهتنا لوطلا ىف لس لاب اب يدشت اح

 ناكم عج (هتنكمأو)ُكانملاعضاو جملا ءد_هاشمورصبلاو ةريصل ب كاردالا ىهوفدهاشملا
 ناكملا قاطمال4ةماقاىل_-عوهنك امه.دارملاوهنكمالال نا (ةانياملاو ةكمنم) ريفي فطع

 ّ 1 ل-عواهد:ء ىلهد ناكىتاانيطاسالاك امل [-و هيلع هللا ىلص هقل | دهع ىلالاحا ىأ ( هدهاعمو)
 تايم اوزيل دوسالا رج اك هئاضءا نمورمب وأ هذ م1 زانموةكرامملا نك امالاودحا لاق هتالص

 000 || هل_خدىذلاراغلاوابيةدهاح ىلا نك امالك (ه.ىفرعوأ )ناب راقتملا ساو سللاو ىناميلا نكرلاوأ ب وهل شهاعم 3 ' /
 نو , 0 هللاىد ص لل->ثدحرو رملاولو رمل اوةالصا| رحتي ناكر ع نبا نا مدق ء ل -و «يلع ىلاعت هللا ىلص

 لع اهربو زب ناك درو ءاحامادك و عئارزلا دس ىف هتداعىلءىرح وهةكلذ فلا عا كلام نعىو رامو لرنو مل-وهيلعىلاعت

 ايشاموأابك ارتد :أأ هللا ىلص هالو سر دج اول ةاذهاملاقفادجس ءاو ردتبا جملا نم عوج رلا ىف سانلا ىأر هنارمعنع |
 هيلمزخسمأ (هبشامو) هالصاا كذمهتض رعنءاعيبءايدنالاراثآ اوذختا كلبق باتكلا لهأك ها ذكهل اف م-وهياعىلاعت ظ
 فرعوأ ماللاوةالصلا أ لاةيالثل م نءرمال قفو هريغا: هىلاعت هللا هجر فنصملا مالكو ض ميلف هإ ضرع: ملنمو لصيلق |
 ىألو هنا ةغيص:(هب ديعب هنكلل نكمي لوقنانالهماما ن ءرمام قفاو.لةال_صلاونرب غب كلذ ماركا ىل هالك ىل جن كمي ظ
 ن الاهمارك انكميامم | د.ةءايقدحهوعيقبلاةرايز نسلاقامل لياخ يشلا مهةقحم نا اهرهاطظ دبي وهترابعرهاظ نم ظ
 ناسزلا ادهق هماظعاو فراعلا نعل ةن مث مختنخ يل نس>ا سو هيمل هللا ىل هودنع ماةملافالاو لاو هني دم ار هتماقأ ترثك ٠ىدلل دإ

 .ءامضا# . سه س 6. : ع ٠ ١"
 تدب ه.عص نع ىو دوز هريغلالو عيبا جر لو بكرلا ل>ر ىت>ةالصللالا سلجام دجسملا لخد نيح نمهنا هرج ىلإ نبأ|

 نوكسونون حتفب (ةدحنأ | ىورو) هل ؛هدصقي نم مث سدلو نيعرضتلاونيلئاسلل ح وشق ملاعت هللا باباذهلاو كلذ هلرطخالوأ
 تلاق) ةلمهملا دو مج ىوردقوهركذة " الاةر وذحم ىفأه جو زةأرملاهزهناهيناسملتلا ىئاوملا ىف( هد تنب ةيفدنعأ

 وهو(مر ودحم ىنال ناك نوذبهنا ليقف ةدكاهيبأ مسا طعضوؤ فاتخاوةروذ + ىلأ اهجوز نعىهتو روتباث نيبويأاهنع ْ ظ

 اللا وةالصلا هيل ءهنذؤمإ| ةلمهمءارب ةارك ليقوءاه وفل أ اهيان ةلوهملا دي هاد ليثوءاهوةلمهملادوةنكاس مج وهحوتقمأ|
 اهبام_يقملزب 1و ةكع ىنالزاكتااق) ءاهونيةلم_عمءار وءاحوة-_حوتقم:د>وكت !باوصلا لقوة هما لادلا لذي ||

عقم مسا هيرب ءاهوةلهءءاراهدعب وةمدعملاذوةلمومءاح ةروذم 1 ٍ
 8 - ريعم نر ودعوهو لو

 تةتستامى>نذو» [|[6- 1 نيج ندع ولا ||
 ىدقاولا لاو نم_نو ||| ناذولنباءارلا لدين ودب نيعم لقوة لمهمءار وةحوسفم هرم هانم وعنك اسةلمهمنيعوهر وسكمأ]]

 ةكعمدعب ناذالاث راوثو لزيملوةكع ملسو هيا عىلاعت هللا ىلهللا لوسر نذوث «ىشرقلا ةمجعلاذوواوواهمضو مالالاحتشب ْ

 قمويلاىلاهدلودلووهدلو ةمل_ليقو ن املس ل يقو سد وأ ل قو ةرمسمل .ةقاريثك افالمخا همسا ىف فلدخاو هبقعفو هيفناذالا]]|
 ناكل يةومارحلا المستلا مضبةصق) نكلا باح ودجأو له هلج رخأو نيعبسوأ نيسجو عسن ةنس فوت ناك ىحج وهو ش '

 وهواضتأ ابقي هنذُوم 8 1 . 1 ظ ةيصانلا نمدهحوىلبامت (هسأر مدقعف) سارلار عمن مدل هخىهوةلههملاداصلادىدشتوفاقلا ١

 هريسسغو ةكيام 1 شب رق نم ةيتف عمو هوا مبهلن ذاو ةكم سو هيلعىل اعت هللا ىل_صهنلا لوسر مدقا ل ناكودهاشلا | وةك لم ىف نإ || ل_وهوهسمااكربباهاقياوهد يب اه> م ملسو هيل عىل اعت هللا ىلص هللا لوسر نا اهريقون بنسو | ةنعئئوو مينى شرق || ةيسصانلارعشوهى رهو الانوةصقرعشلا نمل دخلك دي ردت الار ضان

 (ةضق) دنسملا قدجأو أ رتيصان لو هيلع ىلاعت هلله هتلالوسر عسخ لودقم هنا ناظهيدينيب ل مءاملفهراضحايرعافلسوأ
 ما ام هع تاس. لو سر هماعو مل ادن لوسر هنا تمل وانا باوانيب لق الاف ةءديب ردصو أ
 هب, ىلع لبق اامتلمهملا اهاسراودعقاذا ]تاس ىح مهنذوت «ناكف ةنس :ءةتسنياوهو ةكملهالن ذوي ناهرمأوناذالا سو |||

 . مدقمىف) سأرلارعشنم لاقىأ(هلليقث)امفوطلاسيلا تاصوأىأ(ضرالا تبا دأ) اه رعشلدسواهصتلا 0
 ا 5 ٌأ 1 - ه

٠ 

 ..ظ7شس7سللللل_ س27 227772 22222222 1 معمصرص”«”اجا  0. 2"ا | حاتف:سالاوأ ضرعللالاواحةفيرعشلا اح عراسضم ماللارسكب(وةلعقالا)ةروذ فالس اسنلا

 ئأ(ضرالاتباصا)اهدعق,مىأ(اهلسراودعقاذا]ةيصانلارعشثىرهو الاووةصترعشلا نم: < ( ث افش هه )
 صقيوأ ناحاه مصقتالا ىأ (اهقلحتالا]): 1 وذم ىنالىأ( هلل يقنافوطن مابا اتلصو



 هلثفاو ىذلاىلاريمضلاةداعاةلالدب سايغلا يابث عمىببملارابم ءايةممغلا ىلع ىنعلل ةياءر ماك-لارثآ (اهقلحا ىذلاب د نكاللا
 هللالوسراهسمدقو) ماك-ملا نعةرابع ىنعملا فهنالا س5 اغلاوههلظفلي :ناكناوىذلانالا ياعماكبتلا بيلغتل ار اشي راكع "اعلا اعل

 هديب ل وهيل ع ىلاعت هربا ىلد

 دععم ىل عمد ءاعضاو)

 ىلاعت هللا بص هللا لوسر

 حضومىأ(مل-بو< مع

 متريينملانم) هدو-هق

 (ههج ودىلع اهعصو

 عضوكاكربت امبحسميو
 ةوسنلق ىف تناك وز هسأ

 نياق 2 ولاني دلاخ

 قا ىأم هو لن كك

 (تا رعشأ هيف وك وأ همعبق

 (هزعشنم) نينحتفب
 نكس ونزيعلا افي

 هنأرعسش نم ىو ربو
 مال اوةالصل اهيلع)

 قى ةيوسلت تطقدتق
 اهملعد و هن و رح ص عو

 ىأن يكل احمي (ةدش

 دلك اطةطبر

 ىحةخسىقو(ركدا)
 ىذا ابا هيلع) ركنا ا

 هيلع كا هللا لاكض

 ةرثكل) مهضعب ىأ (ل و
 ةدمؤىأ(اهيذ لدن م
 لمت ىهوةدشلاكإ“

 هنالوعسعمنوك نا
 هلال [ورعسشقم وأ ركنال

 ارذتعمدلاخىأ (لاقف)

 (ةونلقلا سس اهاعفال
 منال ةمهوتاماهتاذىأ
 ىأ(لب :( 2 ةرعامأ مدس
 ندهن :ءاصئانلا هلفع

 ممسوءهيلعىلاعت هللا ىل_ص 0 رعش

 0 و)ناث ل 0 ا 4 300 0 هديب ”سادلك

 هنوك لاراب و رلا ن ملوه<م ضام(امهتعىلاعت هللا ىذررعنءاىور و

 هسماعاكريتاهاةباؤةغي رشلا (هديب سو هيلعمتلاىل دهللالوسراه_مدقواهةلحا ىذلابنك !1لاقف)
 ةوسداق ىف 0 تناك)لاةىلعي ونأهاورثيدحىف(و) هري_غىلا ملةناوةهاركلات تلازاذهم وهدم

 ا رلاىلععضوبامةونلقلاو ر ووشملا ىوزذا اعلا ريسغملا ني(ديلولا نيدلاخ
 تاغل هيقئاه رمسكو لا مضواهمض وفاعلا حقب وهو ةيسسنلة لاقي واعبقو هيشاشى وسل و

 هسأر نع ء( هتونلقتطةسفإ) ا جاكربت هلخاداقاهل د 1ةوعي دلل لذ خو متارعش

 ابييلعد شو) هنعملاعت هللا ى ةرويددلا رك ىلأ ةفالخىفةماهيلاةوز 0 ءقوه لبق (هب ورح صعب ىف)

 اراكىأاب ,وقأن اروح ى رحاذاد لاقي اعي رماد لع اودعودع. وهواهذخال عج رىأهب وقةركى أ )م ا

 ةيسسوخ ر( سو هيلع ىلا عتمللا لص ىنلاباحص هيلع درك :!)اهعايض نماف وخاهذخام اابملع

 ودعلاب ناجحه عم عج رنمهذه هندش ف ىأ اهمفلتق نمد هرثك ) اهتاذلا ما ءص رحهنامهمظا هتماسع

 ةرك-ااوود_كااهذهىأ (اهلعفا ل لاةف) هل--اللوعئموهواركال وع -هغمدو < ةرثك و هملست

 نم)اهلخادوام مضيفا 1ىأ(هتنهضتامل)اهتاعف(لب ( مك قرشا ذدذخأ(بيس)

 هل-عافئانول وهجللءامما أب( ب تاكيد زاهموكسو نيعلا عاشت ل-س وهيل ءىلاعت هليا ىل_ص ص( رعش

 0 و رالاب 00 1

 نذلا (نيكر ملا ىدها ىف عمت :) هلوق هيلع ل ديو ودعلا اهدا ىأن يحد قب بلس !|نمهنا لما و

 ءايلا لب ةةزمنبلوهجلل ىبم( شرو) ل سوهي اعلا اع هنلا ىل هللا لوسررا" آمهدنءنوك -ناق يلي ال

 متريخملانم) هدوعقعضومىأ (مل- سوهيلع ىلاععت هللا ىل دهللا لو سر دعم ىلع هديا هضاو رعنبا):رخآ

 مالكا لاي ودعسنياداو راذهو هرايثوهدسج سهام سكاكرمت اهبهحسهىأ(ههج وىلءاهعضو
 ٍ 5 آونيحمادلاو ءايسثالا , "لرب لاا وجىل-علدب اذهو لاعت هننادجر ىف: دملا:دامادنع لذ له

 عطقهنان هلع دلل ىدزر رع نءىورام لها لد ىل وةديقعدا فوأ ةن:ةىلادوت» :لامممىقاعتيامو

 ةريعالو امي ةاقانمالف ةيا هانا مهدهعب رغل سائلا اهب نكد 4 . الئثاةعملا | همك تعق وىااو ةرحشأا

 اواثعىأ(اودشناهأ: همقو)انرصعةلهجن مول هركسن نع

 اراد ااذوراد_كااذلمقا ىل مارايدرايدلا ىل_عرعأ

 اللا سس 5 ىلةن غش رابدلاس امو
 َّق ةى:ملا وبلقلا طسو وهليقوهيلعةداج وهوهثالغاقلا فاغمليق وبلقلان طابفغشلا لبق

 هد ؛انلالاوهيلع بلغف ىاةفاغشملا رابدلا بح لص واموأب 1-0 ١ اوقالاهزه

 مداصالا هيغتست فاغشلا ل وحد © لخادلذن ودمااحدقو

 هقغشو ىر-هوخه ا لاق لمعلا لوالا ىل_ءو قارحالاهأ :عموولههملا نيعااب عكا ىورو

 هنأ عشسلا نع ىو روفوخغثوهفاذك ىف ةكد-ةوه طرعادب زوبألاقو همأققرحام 4|

 ءادب ا وهف اتا وبلةلاباج>لوالا لبق ون وجل ه-هملاب وبحةمجعملانيغلاب هع لاق

 عقود_كنملااذهوءاضيبلا ةدلحما ى هو ىرتال ىتا اديكملابةقصاللاةدلحلا فاغشلا نأ لاقي ؛وسلقلا

 (نيكر 0 1

1 

 ؟ ا هفىكأ(لو#



 - هياعيلاءت هلال صهنلالوسرأ ةبرتلا كلثءازجا ىف نةدىأ (اهيف) بارت اج ىأ(ةبرت) سودأن ان مئأ (اطا ن اهلل نم ىوحتتسا)
 هندلام مظع“ ار اذجا الن اكل هني 0 مودي حما هينا نماولذا طاب ىاعتم/ (ةبادركاحت حلو

 11 بهو.هنا) ىلاعت هللاهجر كلام نعىأ(«:ءىور وزو 0 هللا ىلص

 بكر بال كلام) مامالا( ناك ) سو هيلع هللا ىل_صوراث " اب ريتال ىأ( اذ هلو] خنلا ضءن ىفامدقم

 نانتال هّللالوسر هيلع ىثمابارتءد_.ج سمينالءاحر بكر باساهو واسر ة(ةبادةايدملا

 باهأو ىدخأ ىأ(ىلاعت هللا ن م ىدحم مساك ذ نعل اذا( ل وق ناكو) اوقبهرك ذا مل وهياع

 هناعم هلءاطولا ب سنوبارتتاذاضرأ ىأ (ةبادرفاح ل سوميلع هللا ىلص هللالوسراهيفةب رتأطانأ)
 مهب وكرمد_عنانييمناسناللمدةااوريعملا ف اكاهودغو س رغالرثالاو ابو ةءهالةبادال
 كلام مامالا نعىأ ( هنعىو روز لاقت :ل-وهياعىلاعت هللا لص هما عل لب باو هدد] سدل هنوك-] نكي

 دهةهوهو ماللارهادعف ىدهأ ىن :«مسهو نم ضو ةني دا ا مدن عناكال (ىفاشل )مامالل( بهوهنا)

 امو حال_لاو لا ىلع قا طي فرخأن اعم هلو ليلا نمعجوهوبارغنز وب(اعا را
 هلال_جاوهمركىلءلدب وهو هتزايحوهكلمىف ىأ(هدن ءناكاربثك) عضوممعاو :فالانمقدتسا
 اهمكرتل كد_:ءاهقباىأ(ةياداتمك ما) هن هنأود عيه سهو اا( ىذاشلا للاتف) ىلاشلا دانا

 ل ةو)ةنيدلا بوكرلا نم حسب هنابمدقتن ههيراحأ ىذلا (باو<ل اذه لمىءهناحاف)

 نع لاسر بيساو يرتب ينال زا رئي ير جرااذمع

 ماللامضزو< و ءايلانوكسو ءاولاو ماللاحّتفو ةمجعملاداضلا نوك سوءاغلا حف( هولضف نيدجأ
 ةماكهناىرعملالاوو ل» ولاك هوركم ىلع لدن ةملك هناف هن وةظفل نمةهارك «ولوشي نيثدلإةعب رطوهو

 ليس ف ل ءاحالا ردكم ناك (ةأز علا امرلان مناكودهازلا) هلوةبهقصو مءرصبلام اوءدنعريغصت

 0 (ىدسيب ؛سوقلا سسماملاقهنا) اهبةد _هاحالامزالمماهسلا ىىرلا دم هلنأ

 ىأ (مديب سوقلا ذخأ ل سوءيلعىل اعنهّنلاىلص ىنلا نى :ءل ,دنم)اضوةمىأ( هراهط ىلعالا)هريغو

 ىف ةنسوهكهب رو ىرلا ىلعش> ملسوهيلعهللا ىل-عهنأت دث دقواهم ىمرلا نعةرانك وهو اهكمأ

 مهاودعأو هلو ةيربنملا ىلعوهو سوي ىلا ىلصهّلالو تر تعم اع نب ةبقع نعله عسي

 قانا وءيلعىلاعتهلناىلصلاقواث الثاهر رك وىرلاةوقلاناالا للا طاير نموةوقنم معا سام

 هنأ عصوه ىمربل لم .دلا هوان نمىأ هلةمو< ىبارلاوهعن اص ةنمل ار ف ةثالث دحاولا مهاب لخدب

 نال يقهنامث ريسلا ىف ةروك لمتسىسق هلناك اكودحأ وزغىف ماهسلا رمل توهيلعملاعت هنأ ىلص

 برم اتالآن . هريسغ نمديزأهميظعتو هسامءريغو فيلا نودسوقلا سكةراهطلاهصيص#ت

 هنأ ل قامو اياثملال سر ماهس ا|ىأاهيهست نرعلاشثن اكاذإ ههريغىإك ةةثعنودهنع هع:دنمهقال

 ةيرث نالاةن مف ثالام ىف أد قو) هظفاءد-ءاسالتالا الا نم عون لك ىفكلذلءغب ناك هناىل ><

 زوههمرلغو زومهمه.يدر و ىوحلا ةنفعتمءأب نازي قاب مب ؛ درا اهضر أ ىأ (ةنيدللا

 ظءاغداح نمل ى هو نم“ ءامهملاءارلاديد ولاا دلازتس 89 .( ردم" : الث برضن ] ىدرلا نمهذوخام

 هاربر( هسحي مأو) ىنأ 1 نملديبرضإ وأب رض هنالاقو ىأردةءمالاكلا ىو ةقورعماببرض»

 رذع ن ملا هلاحىفاةةيرب زعتل نالاذه رك ذو ساخلانمب فرعشو مظع(ردق هل) هسحىذلا(ناكو)

 اذهبلاورعالاوناسلاسوتعلتخب رثشنمردصاله-ارمأ ن اكولذااميظءاسذاس' ذاهناىلاةراشا هفف

 مضب (اعاركى فاشل

 ١ هنالز وة هيفو لعنامدشأ ب اقعلاهتاقحتسان ماسدعت (هج وحأام) كلام مامالا (لاقو لوعب راثأ

 المخ ىأ هلوأ

 لاةئءدن م ناكاراك)

 ىلاعتهّلاهجر يفاشلا هل
 ىأ (ةراداجتم كيما

 د_:ءامكرتةدحاو

 وأ كحد دو 32 اولا

 ى ءاسلانجرلا كلم

 مامالا -هو' حاف مذب

 نيدجأن ع) ليلا

 وهومزللا مضبه هرولضف

 4 ور*و هبوطقنريظن

 ظفاتلاىف ام-هرُث اظنو

 مدسقتامىلعنيوجولاب ||
 د_جأ ىأ( ناكودهازلا

 مض» (ةامرلاةازغلا نم)
 ىزاسغاا عيجامسلوأ

 امهتسح ن# ينعي ىئارلاو
 ليمئَبَش هرتعم# لاو
 لزالا كك( سمات
 تسلامىأ حو

 وأ ىموقىأ (سوقلا)
 ديب ) ىريسغسوق
 ىنغابذنم ةراهط ىلعالا

 ىلاعت هّللاىلص ىنلانا
 (سوقلاذخأ ملسوهيلع

 سوقوأ هشوقلوانت ىأ

 ى :ةأد_ةوهدس هريغ

 نميفىلاعت هّيباهجركلام
 ةبرت نأ ىورب و(ةبرتلا
 زم هور دملا)

 نكهلع عك ىه ؤددشل دقو

 ةساو ادرلا|

 هل !ءاراادب د ةولادلا ارمسكب ( ةرد نيئالث ١ ىلاةفاذللادب ىردصالاةغيصلاوةيسسلاءاءلا برضد ةخ- ىفولو وهل ا ةةيصد ( برضن]

 مل :ءمأةملئ ءوءاجىأ(ردق) رذعلااذ 4 ناك «الاحتاوىأ (اناكو) هرمالاظيلغت ىأ( هس رماو)زبيمتل !ىلعاجصنوري زعتلا

 هيدحعل 'ام( هج و>أام)كلانهاس ىلعةداب زىلاعت هنباهج ركلامىأ(لافو)» ريغدلع "هلزنمو



 ةالضلاهيلعهناعمىأ(ٌةديط ري غاهمامعْزت لسوهيلعىلاعث هللا ىل_دهللالو رابتن قد رت) كلك رح قىأ(هةةءجرشمىلا)
 | ا هيلع لاسازام علال ىذرسنأو لع ءنءنيخيشلاد:ءىأ(ع يملا ىفو) ةميطو ةباطةنيدملا ىمسمالسلا و

 (ىوآو زمان" الاىف ماعوه لب قوةنسلا ف فرعالار ك_:ماعدت ما رمأ ىأ (ا5 دحاوم# ا امتاشىفىأ(ةنيدلا ىف مالسلاو

 هنمص2ة:نانبي وهندبلاحو همصخىلءهرمدنوهراجا نانا ناجى أ لءاف مسالا دلارسسكي (اة دعم اهيل اوأ هيلا مض ىأ معي ودملاب
 ابيلعرقأو ةعدس ىذر نذمؤ اثفاوهيلعربصلاوهءاضرلاهثاوباو عدتنملا 0 0 مو كفاهستمب 1

 2 اهركش لوا هب لع

 دقئاهراك.:اىلعةردقلا

 ةنعلهيلعف)اهاوقواهاوآ

 نسانلاو ةكيجلكا و مَّزا

 «فيعتتم 9 و هيلا حام الام عقبال ةاعلانالهدااةحاح هلهن" اك هذعر دصام ىذ د ةءهق اةحسا لعد

 ىلص هللا لوسرا ويف ند) ضرأو 21 رز ل أ 4 فيرس لا هك رومةطعلاع ىموت

 ةرحهلالهةىجتاذتناكناوىه ءايوتاذءاوملاةريغشمهددر ىأ(ةميطريغا منا م عزب سوه ءلعهتيا

 ةلدةعمتراصفةق>4|ىلااهاو هةنوفعواهاجلةنب ايدل ب : هللا ىلص هللا لوسراس ل اعد 5

 اولاواذلو لوقلا ىن عع ْىحيمعزلا ناك ناو هلطابلوقهناىلاةرأ ثالالم عزم ريعوأ# هده |ثهوهأك ةممط

 َن اوهللاد_تعنإ كامالا ل ضؤأن موهام صرة: ن نءايداقت رز رك ءلامماذهو بذكل!اًةيطهمعز ||

 افةاحصلامد_ةاسا انوتاذتناكامنوكلو خايس اركان ضع نا مرع 1لدع لع و[ زك مآ

 اهقانل كرايم-هللا دشأوأ ةكمانم>ك ةند :داااذيلا تم>مهللامل_سوهيلعللا ىلص لاقى 0

 قدرو[مماذ- 4 نمءافشا با رتراص ىت>ابتب رتتباطو تباطفةف>حك ىلا | هاج ل اوانل اهحدصو

 مثةلموهنم شن 1ىلوط ع همظءأ م ذاب رثلدعي تبءاال ىريصوالا لاقرات كلا

 مل وهيلعىل عت هللا ىلص(هنأ ل رسن أن ع ناخيش 1 هاوز ىذلا ح-يحصلا ثد دكاىأ 0 حصلاقو 13

 امقهعد5 ةءااح .مقارعأ اهي لعق: نمىأ(اثدحا|بيف ةثركدان 3 اهماثوا هقحىفىأ(ةنب 0

 هياهتل اىنأك اعرشةرك ملاعدبلانم ركذامفرعلاهصخ مثددعتو ثوحام لك ثدحلا لص أولا ظااك

 ىأثدحأن ملءافم-!لادلا مسك ام 2 0 رع لا ءواوأ )ةيط رشوأ ةأوصوم ه«نهو

 حقو همص + ىلع هرصذو هراحافا.:احاهلخدأ ىأ هيلا م || تلا ااذااذكهيلا ىوآلاةءاهادالدوّصو اح

 ةك:الااوهلناةنعله- اعق) هيلا ةد ايدل سل رطل رار تيارا كنا نزع لقا

 كييك اكل هو ًارزلاىف ظياغت هناوهريسقت مدقق: دقو( الد ءالو افرص دهم هللأ ل .ةدال نيعجأ سان !او

 ءانبلاب( ىحو) < ا ل اك مرا ةمرحا لو ىنتكالام هناكم ءاهنوكسل ةتيدملا ملظعتن هديك 9

 ىريطلا لاةمارحني دعس نب (ىرافغلا هاحهجنا) مال ”اكهنلاهجررملا دبع نءاءاكح ىذلاو لوعُمل

 ىندموهوذعسع نبال دقو سة نيدها>ه+و هىهذلالاقو ءاهالي ,ا-ه>باوصا|ونوثدغا ا

 لوحلا لب تامهنا قايسو مل: دةوةنَس نام ةءدعبىفوتوتاوزغلا ضءدو ناوضرلا ةعمب دهش نادك

 ىلعهرسكيلإ 4 انفع (هلوا :هوه:ئعىلاعت هللا ى رنا ةعدب نمل سوه لع هللا ىلص ذلاسضقدخأ)

 هيلعىلاعت هللا ىلص اهساكعن أك ةريص# اصعتدضقلاوةوقلهرسسك ات كامرسسك قدا هموهأك (هلم ك1

 اععدتريلارس زو هلاربذكت (سانلاهيحاصف) مهن عىلاعت هبا ىضرددعبةاعتلاعفاذك وهدي سو

 نال( اهعطةفإلا م اع هريسكم اسدضقلا هعضول( هتك ر ىف)هىتد وهس اطاىأ(ةاك" الا هنذخاف) هدارأ

 لولا ماةلبةوأءدعب ىذلا( لوا لبةتامو) هتكلهأو ندبلله: :لك [ترمس عل 2.لنالكا ماو ضعلا

 درووفاكلانوك سوةوره-هلا رخل اكان لاف لا مدح ناي هنتع تالا ىورو هيك لخخ طلا

 20 ا تا ا ص ا ص

 هنم هللا ل .ةءال نيعجأ
 .(الدالو)ةلفانأ(افرص
 ناو )ةضئرفىأ

 قو هلوأ حافي ( اها> عج

 ْس ون اليءاده>ةخست

 1 ,(ىراقغلا)
 نياوهاذهو ىلحلالاق

 وهرعوألاتو دوعسم

 لاقو ماوح ندع نبا

 نر دكلولا ىريطلا

 ءاهلا ه4 نود 1

 نوديا>هجباو_صا و

 ى_هذلا لاق ى مناءاه

 لو سدق نيءاجهج
 قدم ىراقغلا دعس |

 ءاطع هع 0

 راساتبا ناهدا_سو

 راك معي
0 
 ركذناىلا رمعلاري-+أ
 وهدنأ ريلاد_هعنبانع

 نماصعأ ال وانم ىذلا

 39 ذر ناهةءدب

 اه ع نامثعدعدىف ونولاك غةصقلا ذي ةتعولامت

 (ىنلا بضقذخأ) ىضم اميقاصعلا رس ؟ثردح ىلءمالاك-ا مدةندةواصعلارمسك نمىأل وال بةتامهناامس رةىامسوةنس

 هحاصق) اهيلعادمتعم ىأ ( هتك ر ىلعهريسك دي ا لع ىلاعت هللا ىلص) هاصعىأ

 هتيقب ىلا اهتيا رس ن مافوخ هتبكر عطقف ىأ(اهعطقفهب 37 رىف)فو رعم رم فاك رسكو دع( هاك“ الا هند خاف ) هنعهعنا ىأ( سان 1|

 هيقدر ؟عةوئذلال وحلا يأ (لوحلا لءقتامو]



 بولةلارامثىف ىلاعثلا ىوردقفرظن هيفواطخ هتزمهدم نمرهتشاامو مءاهققلا ضء.لاواضنأاهرسك

 ىمصالاءادهىف ل.ةاموهو هرك ني موةلك الا ركذهيفارعش
 هل-هابنم لإإفعص اذا « ءرماالات نأ لهتنأنمو

 هاك”الا هلك ال نادك جه ءريسغخ ىلع ىل_هانللو

 مذ_ةئاميفوانه ىغاقلامالكىف سلو فورعمماذ_4اكءاضءالاد_ ب ضرع الاك ةلك ”الاو
 ةقلاك تسلا ماهناورواهر هك هناةرضنلا ضايرلا ف ىربطلا ىورو سدضقللا رسك هنأ ىذتقيام

 لزئاما رمد !!ىلعوهونام ةءساذلا بصح اة ةعلاؤاذهناكواصع ىهد سضتلانالرك ذام

 اهياعمالكلامدق:دقو ةرووه ااه صةىقهن ءاعمدقن م وهدم تن :ام ىتااصءلاهن مءاديحاذخأ

 كلامهاورثد : دحىف لسو هيل ءىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر( لأقر زهلنا ءالارالقناو كر اركلا ل ضف

 هدنعهناريثملا ىلع هنوكيدار 1ا(ىريتمىلعفاحنم) ةررهىنأن ا ىلاستلاودوادونأو

 هذوعصل هر 1 ا هفاشلاهءلع صندقةوفا< و وهيلعدع_ هب نايهرهاظ ىلعهؤاقب ازو<و

 ىقناكودجسلل فلا ابتهذ_فنامزلاو ناكملاب ظلت نيميلا قعدان اذ_هو لوالاخ مالا ناكلو

 ةنيدملابةعقب لضفأف د رشلاريقلا نعب وهدي :.امنالربنملا دنع فاح سوه اءىلاعتا ص هنأمح

 16 نك , ىععأوش ؛(راخ |١ نمودعةمأو أ 1 انذاك ]فو ما مظعلاهد_سح همضامو ف» رافد

 باذعل اهقاةح-الل_هدج ورب_ك اهدي 11 ءاعدوهوهناكس اذا هآوبلاقي انكسموارقمىأ ةءانم

 هعيدب و مالكلا غيلب نموهوىل ثلا قب رطىلع هلارقم هلع حن أب مافهلحرو_ذطحومروضح رم
 (ىرهو ا لضقلاابأن ا)لوه> اب انملاب(تثدحو)ةحاصقلاو ةغالم ءلاةوالح اذ نمهفرعن ىذلا

 ءاملعلا نمناكو ةئامغد رأ:نيعيلادودح ىفرمدم عماد ظءاونأ ىرضملا نس 4 نيهللاد دعوه سدل

 ى.:رلام 5 4 نبهللادبعسادنالا خس راةىف كوهاسغأو لول كلا ىقهىدتي وه.كريشي ن مئاصلا

 ري ا ؛ رعلاو ثيد4اوتآ ار لا,ملاءبدأو رهاب ل_ضفقوبسس>ولضف هل نءةرازولاوذ ىلدنالا
 راصءرمصعىفة بانر هلوهذعهنأو ورلارش *« ورك تك م نءاببذ اف قرشا لكتراو قئافرثنوقئار

 تءممفهناطاس علخأ 1 ل ةةةتبهذو همايأ ت ضقناف تبهوام مايالا هنمّسد رناىلارثالال ءااك اهب

 نعل أرثىأ( لجرتاهمومب نمد رقوارثا زةنيدملادروال)ىلاعتهلا هجر اد هشتاموهبتكو هلاومأ

 ىلع دقةرسالا نمناذةرسموأ قوشهي :اعوةيش+واعوضخ (ايك ابىشمو) ابد اناهمكار ناك ىتلاهتباد

 اهوأ ىنثملا ةديصق نهرعشلانال هنلش «هنادارملاو هيءارقرعشلاداشنا( (ادشنم) ءاكملا

 ا رغلاو سءكلقرشلات :ك كنال ج ايركاةدز ناو عمر نم ٌكادف

 (ابلالو مو-رلاناف ل ! ادا 01 انلعدي ل نهم هرامأر انو)

 (ابكرهن مْ ايل مشع ناب نمل ةمارك ىدَع 78 الا نع انلرن) انهو

 هلع ىف داحأدقلو و هدلا فيسح د« ىفةديصقلاو هرخ [ىلام ءرانقرع فيكو هناوندىف هنالال 1 ةهريغو

 هدعب لاه هلدب ومن ةديصق فاضي أىلاعت هللا هجر نشل :مضادقو هنقئاللخ لو هن

 أامح اهمنشرتو اروطاهاسشت « ادحاوت مايا فانك ايانهتو

 ابا مبىروأ دابكالاو عطقت « اهحداؤفلاو ارورسئدنو
 ايحساهتطاومىف ىدم ب دساو 04 ةباهمل_جرد_ىد الج رمدقأ

 امدنلا امك امأىفامح قكسراو: »8 انه لتمانمو يمد بك_ساو

 احسهص خشادب ؛ ىىدىولا ارب « ىذلا هلاولا سناملا ءاعد اوعدأو

 ها ةغللالهأر هاظلا نكل خدذلاةماعيفاذك [

 نم هنعملاعث هللا ىذرةرب رهىلأ

 ىأ(ىريش ل ءفاخ

 هأ د وأ هذنع وأهقوك و5

 ةرحاق ان فىأ (انذاك)

 ر انلا نم:دعقمأو+ثيلف)

 ديعوو لن د_كتدرد_#

 مضب (تثدحو) ديك أ
 ىألادلادبدثتوءاحلا
 لطفل اايأنازىل ىكح

 (ةئيداادروال ىرهولا

 /ارئازإ ةنيكسسلا ىأ
 برقو)ةرايزللاد» مىأ
 ءابلا مذب (ا#تويبنم
 ليد كسب ( (لج رث)اهرسكو

 هئئادزع ل ارنىأ م 4

 (اد_كتمايكا ل 0

 ردح م نالأح

7 5 5 .. 

 هسعنروشءءارةداثنالاو

 ىلال ناثربلاو هريغ وأ
 نيسحلا نيدجأ ب يطلا
 عر قادس
 هناد.سهّرباءاشن ا ىنتملا

 مهران رالو) ىلاءتو

 رادلامسر (انل عدي ل نم
 املةىأ (ادا :ة)لاهرنأ

 (اباالو موسرلانافرعل)
 نع انازن) القع ىأ

 (ةمارك ىدُع راوكالا

 م ماا روكلا

 حرسلاكةفاك اىةقانلا

 ةماركو سر هثل |ب
 نا)ةل_علاىل _عسصن

 همسر ره-ظ ىأ ) ناب

 (م:نا) عابشالاب(هنع)
 هنز لزنت ىأ مالالا نم

 ملا عامسا نم (ابكر
 نا . دل هك

 نيبكارىأ ل: ريمض نملاحو أرب ءرهذ ب >اصو ب عتآ



 دم يو ل

 د_-ثنا ىورب و(امنأ
 ىأ(الثمتم لوقي)ل عج
 ةقيقحنازاعق و وأ ادهاس

 باصئنالاو هلوشملا

 هيدا ريدقو نيمدةلا ىلع

 لضم و مالا مايقلا

 ا:هدارملا لعلو ةمهاهق

 ةغيصب (انل باج لا عفر)
 ىذلا  ثك ىأ لوهما

 نم نيويواننب ناك
 هترضح بانج اندصق
 (رظانل حالف) هنزعبابو
 ) ل عاىأ

 : 0 وأ

 ملم ىكاملا ةغيصب وأ

 ىأ(هنود) ل همضت ىأ
 عطقننو (ماهوألا) دنع

 هرون عوطس ماهقالا هيدل
 ىطملااذاو)هروهط لامك
 عج (اد- ن نعل 5

 ناو موةطم

 لاعب واه رهظىأ 1

 دميوأ ريسلا قاب ىط
 0 كا ل 0 و
 (لاحرلاىلع نهرو هلظذإ)
 ريعملا لحر عم ر جةلمهملاب

 (ماح) م اة و
 0 ةافاكم

 نم ,ربخ نمد 0 00
 ١ بارتلاىأ(ى رثلا ْئيطو

 0 اهلف) ضرالا 1

 1. ردع (مامذوةمرح

 تايبالاونامأو دهعىأ

 حدي ىمكحلا ساونىنال
 ةلودلا نيمأ ىأ نيمالا اهب

 ساونىنأ لوقك ة:ثمةوزغفهضو ريف ىليهسلا ري ذدقو ىواخيلا طخباذك

 ملسوهيلعىلاعت هللا لص ىبنلا ةنيدمىلعف رشأا1هنا)ةرايزللىأ(نيديرملا عم
 222 ت2 222525255222525252:25555922555595959759929ف52ل

 واأتاقلاداؤغل و هنك امو هدهاعمىق لسوهيلعهللا ىل_ صورا دا رااوةسرادلارابدلاراث آ مش هرلاو

 5 ناننالا ف انضااعتهنالت:ىمس ئاوكلان مصل اذا لقعلاتالاو ىنعتةفر ءملاو نافرعلاو هل اد

 مهب ر وك عج راوك الاورظن يقف سوماعلا نماذخأ ل ةعلا قاطءهريسفتامأو ىلا نم بابل اكهاوق
 ملنوايدان هماقم نمي رق نب وكرلا هب قيأيالىأ دعب ىنععاذهن ابوججرمسلا ةلرتع لد :لالوهو فاك 8

 مهاب كرلاو ب صن ملرهظ ىتعميناب مسق نهوبرقلا ىععنوكو ا اقنانالاماملالاو هنراب ْرلهم' أن

 نءى>و)داربا نم ىح* ءسااعمهضعبانهثبل حس رشدفو مي دقو لب الاب صخم وبك ارلعج

 بلاطوهن«ةيفوصلا خب اشمهياععا اطصاام ه.دارملاوةغلةدارالا كفاشد هرملاو ندب راض عب

 هللاىل_صلوسرلا ةنيدمىلع فرشأ ال هنا)اثبع قل ادعام دارا لع لم اكلادشر ادب ىلع ق#لا

 (أثنا)همزالمدي رآلاعزاكمن هرظنلا فار هالالصأواهارب ثيحام مبرقىأ (لسوهيلعىلاعت
 قريغلارعشدا ثنا لثملا (الثمتملو ع. )ءادتباداالا ىندمب و ىنعملا ب نوكيءاشنالاو عرش ىأ
 دوش ثرأانو در اه نم !ةفيلخما نيمالاد_ حدهىف أ ا ١ اونىلالة دي صق نم :هرهوةهم_تاثن ماقم

 43 وناذه وهمسأهوس| 2 41و كلا هنا لص ءلاحدل م لثمت للا دصقهدمصق نم ىمايعلا

 ص رعت لوهمحاص نمه.ق>أن وكم اقم ريع !| رغشد ر وبن أو هو نيمْضَمل| نمس» رةةغالملا 7

 فخم اوك ذامهنمدروأو ةحنإلل ةرغلا هراتك ىهدروأىرزوتلادجتمامالان االا ع. هدملا باك هل

 الا هلبادجر

 ماهوالا هنود عطقت رمق رظاغل حالقاخل ب احلا عذ ر

 مارحلاحرلا لع نهروهظ5 « ادع نغلبانب ىطاااذاو

 مامذوةهرح انيلعاهاف *ىرشلا ع ئطو نمرب+ ن :مانُش رق

 هروك ذملاٌةدصل هذه لوآو

 0م ؛كيقىقدمل 5 مايالا كي تاعفام راداب

 ةقاسملا ءاضقثا ىعمانهوهو ماظءلاوكلوللاب 7 راتب ساونىنأ مالك قباجحتا عفرب دارملاو

 ماهوالا وافية هيئانىدحافذح ع راض وأ ض ام عطقت دا ودمملا روقلاوة وه دما: نهد ررقلا و

 عج ىطااواهاست اوني_ءل ارظانوأرظ:ن ملعافمضارظانو ني .ااناملالحمضااهعطقتومهو عج

 لوهحلل هوان عطقت زو و هنماس رقى_ععهنودو طوال ىعمحالوسك رت ىأ ىطةعةفانةيطم

 لد :اللوهو لح ر عج ةلمهملاءاحلاحرلا و فوزعفوهورهات عج هرج ىلا نهرو_هظف هلوقو ا

 اه ناكمهدصاة!مهتاصوأ اذاىأب راق ىعملاو مدآىبب ؛نمرك ذل+ر رعج م وأ ليخللج مسلاك

 ةحراس رت لب لحر اهرهظ ىلع عضوبالو ل جر كلذد_هدا بك ربالفاهتحارو اهتياعر ىضتق ةهرح
 انايبافانئثساةفناةسمدلجىهوانتب رق ةهلوقب هءاعرلا ل-هَدإ-ءنبب 5 ةرهاظاها:عمواهاعمىفةمعنم

 ب<امودهعلا ىهوةمذ عجوأ همارتحا مزمل امىتءعدرغممامذلاو همارتحا هما ىذلا قم ةمرحلاو

 مهلك سانل | نعةيان دك ب ارغلا اوهوىرشلان ٌّىطو نهوه> رمش لد :وطلإةج احالرهاظ ى-هملاو هنءاقولا

 مدعلاهدعي لحربال هل ل_صو نمناملا ريشي مد ةييدب هناكاي وكر عرج نم م اونونأ هلاقامو
 قةحاور نب هساد_.ءلاقكوكلذناكدق داوم ءامهاغ وه نمهق ةراقم ىلع ردقبالهنالو هاوسل هم>اح

 ءاسحادعي عب را هرم لع رتاجو ىشدأ اذا هلءدمصق

 ارو ىل_هأ ىلا عج .رأالو 35 مذكلالخو م

 ني-تولامدي ىقرشافةءارع * ىلحرتاجوىبتءا اذا هلوةىف خامشلا ىلع در هيفو

 لاقو



 دينا !يزرمشأ قا (لانيز ديالو عمو 2 بصنلانمهيلعارذخ(كلذ هلل ركام مو تملا سياردع هو هلت تاس تل بوب
 براملا ىأ (ىتد الا ( مرت زو رورو ووو روح رح حج قوور مي

 (قا) هديسنمدراشلا ناىلا جاتحأال لاف ثي>ناسحالا لكن حد _ةاروك ذملاة>اور نبالوقد_كاامدعب دريملالاقو

 الويب ىلا)فانأىأ هلأ ىتلاراصنالل سو هيلعىلاعتهتلا ىلصل لاناذلوروك ذملا خامشلا لوةةاورلا باءدقوهربغل لحرأ

 ىلا ةخيسسن ىفو(ايكار خامس كلانا ةنزاوملاىف لاقوابت زحام سئباهرنأنااهياعتو4# نا ترذن ىناتلاوواةقانىلع

 ير مالو لاذاكتريدو تازهوربلااهقشهتقانىأر
 نا تردول) امال نيمسلاا هدة دعدامولك ى-كنل ىاحار تعديلا

 تيما لوةلاداضماذه سد دلو ىنملا غاب هنادارأائاو اهيلعع ءاعد سلو 1 #تناىلا,أالفهرارع :ءلباذا لاق

 لغشيشمام) نبع ا ىقانأت لقو ماقملا اذ ههعسالر يشك مالكانهءادالاوءارعثللوهب راصن الالوقءداضن امغاو سا ونىنأ

 ةمال اذ رهو (ىدع ||: .-.... راسم زم قيصتريرقا ف !تنقط نيس فوتلاتاباتلا ا
 ل ا ل حئاو طلا تاحداق ن :رم امهناب 5 ىدتفتودودخلا ىذدتامل قحو

 د قئافلا 11 0 « اهلثم مارك ال ىثع اهتيلايف

 ىفةدايزلا دصقواعضاوت(| ثامجحمنا)ءاملعلاو نيحاصلار ) مك هر ىنعل ( خي اشملا صعب نعىحو)

 نود نذرد« مناف تاق ما نذردقي/نافهرادنمهءاعردت نا لضفأ هناءاهقفلا لاودقو باوشلا

 اجحماللاوةالصلاام,يلعليعمساو مهاربا نادها عك ذوءوكتو لوخرلادنعفردقي 1 ناف تاقيملا
 لاسعف) هل -«ذإل لس ىأ (كلذىف لوقف )هعمدا:هبث :انواشامهن ءهللا ىضرنيسحلا جحو نيام
 ةخ-س ىو ( 'ايكار)هديسىأ (هالومتد ؛ىلا قامال) هيلا عجراذا هديسنم راغلاىأ( نت "الا دنعلا

 هالوم ةمدخ ىرصقملاست :ذملا قد" الابدارآو ىراكننالا ماهقتسالاربدقتب قار اهربدقتوالن ودب قاب '

 (ىدق ىلعتدشمام أر ىلع ىشم أنا تردقول) للاذآلاو عوضا, ى د .ةحرصةمسنذمانأ ىأازاجي
 ليقاك لاذ: لاوداهتجالاو دحلا هءاغنعةرابع سأرلا ىلعىملاو ماك ةملاءايا فاض ءمدق ىنث# ||

 نايبىفىلاعت هّللاه_جر ضايع فهلا :ءب ( ىذاقلالاق) « مدقل ا ىلع ايشمال سأل ىلع ايعس ءا|

 مدقمرب_خوهو ىيقحو قل خىأ(ربدجو)ةلذلاو عوض اراهظاو ىثاارئازلل تفي هنا حاضنأ
 (ترع)ةنيدملاو ةكماهبدارأو ةماقالاو نطوتلا لو هونطوم عج نك اسمو نك امآىأ (نطاومل)

 لع هيدعتلا ى ه 9 ا وعما م( ىلا ,زمتل او ىحولاب)ةرومعمتراص ىأ 1ْ

 نمسداوا:ءلاددرت» «نالثمهوق نمر اهزلاوء ىلا ىنءعدد رثلا(اهيددرتو)اهرعنك اسةلرتع حولا ||

 لثاكيماماورهاظفمال_لاوةالصلاهيلعملا ؛ريجددرتاما(ىل اك يمول ريج] كدا ىنععددرتلا

 2 ادعوا وصعب رعو انامحأ هيلع لزم رعب ناككف مالسلا اوةالصااهيلع ١

 1 مالم ىل- ةو ماعلا ىلع صان ا!ىطع ءرىطع مال-سااهيا عىل ريح حورلاوةكالملا '

 1 جحش هرك ذقيلي الام سانلا حاورأ ههدارملا 0 رثالانا رك ةكرثالملا مها 0 '/
 (حورااو)نوبرقلاىأ هللادبيحوتانهامهدارملاو هيزئسلاوريهطتلا ةغلامه(عمبتلاوسيدقتلابا هتاصرعتبضو | ا ش

 0 0 ىأ تاوصالا عفرو حايصلا جاجذل او وع حضل |وهنلاالا هلاالو هن داو هللان احبس هلوقك هرك رك ذوىلاعت ||
 نيمالا حورلاوأنءلسرملاو ةعسشما ة>اسلاو ضرالا ىهوةصرع عجنية<تفبتاصرعلاو بول ةملازجاعلا حايد هلصأو ةفلتحمل| |

 ا : (ت 1-3 ١ ءاعدلاو ركذلاةرثك ىف ةغلابملازوحتتاص رعلل ج .مجضلا دانس او اقتلطم ضرالا انهدا رملاوءانبريغن# ||
 ىلاعت هللاىل_ص وهو(رشلاديسد>ىلعإاودرأت وحو تنمضت ىأ(اهتيرتتلمةشاو)هوالتلاو

 اهنك اماىأ امن 2 ةلذلاب ايثامديلا ىلاوهميظعت مز ف ةنكمالا لضفأهاوح ىلا ناكملافتاةولخللا ف رشأ ل وهياع
 تيرا شالا او رهتشاو قرفتو عانى أ(رشثناو) لا فاهم ضرعواهنءاشنامةينااذلا اهتليضف دعب رك ذمبدالاو

 هيح-كُتلا نمريهطتلاىأ(سيدسقنلاب)ءانب اهب سيلوةعساور يدلل نيب ةعسقب لكي ىهوةصرم عج -ىفوابتاصرعىف تاوصالا

 وشلل ُدنأو رشدلا ديسلسج ىلع امتي رتتلمتشاو) هيزنتل اىأ(حيمسنل وز

 لاق) ىتمءايل اديدُكتب

 هجر لضةلاونأ ى ذاعلا

 ك«نضلا ىعن ,(ىلاعت هللا

 ىأ ماقمربخ(ريدجو)
 قيلخو قثالو ىيقح
 ةكميىأ (ن-طاو-1)
 ةغيصب(ترع) ةئياملاو
 اددشمو اههخمل اوهحلا

 ةوبنلا ىوبىأ (ىحولاب)
 ليزنتوىأ(ليزنتلاو)
 ىو (اهيفددرتو)نآرقلا
 نايت الاؤ ىأ اهبةحسن

 ىأ (لئارعج) اهيلا
 ليئاكيمو) امئاد

 ىأ(م السلا اميسلع

 تن دو صىأ



 سردلان ءلاعمساردم عج (تابآسرا دمر :اام هلوسر ةنسو)هن 5 ؟نمذوخاملا ىأ ( هللا نيذن «)ن نكامالا ثا|:نعىأ(اهّمَع

 ىأ (تاندب 9 تايآس رادمهذهوىأ فوذأ دةءمربخ اذ ذاك اا ,هردهاعت ىأنآرقلا اوسرادت ثد « دا ىقو هناك ه وهو

 ' رنىأ (تاريسخلاو 0 املا مراكمن مىأ(لث اضفلاد هاشمو)تادابءوأ تاوعدىأ (تاول دودج أ مو تائدعم وأتاحضاو

 تاما اركلا ىةوىلءىأ (تازجعملاو)ت اداعلل ةةراخلا ىأ( تان الو ه)ت احضاولا تالالدلا ىأ (نيهاربلا دهاعمو) تاربملاوتاعاطلا

 1ع |00اا مداوموءهدراتمو هلا عمىأ(نيملسملارعاشمو) ١ 1٠ _مهدباعمومهساذمىأ(نيدلاّكسا ةمو)

 ه-فوقو قدكلا امأىأ

 هروّصح نطاو-هو

 اوممو)هرونعدانمو
 واولا حافي ( نييدنلا متاخ

 اهحتو متاءاترسكو

 از

 نوكس هاو-ةمىورو
 هاوامو هل _هىأةثاثملا

 ََْت تردشت |ثيح)ةكمن»

 تر-هظ ىأ (ةوسبنلا

 نملزانلاءاملاروهظ
 نمىأ (نبأ وز ءامسلا

 صاف) اهتمع و 20

 مظعم هل دأ مذ (اهبابع

 ةرثك وهعافترا اولا

 سوماقلا ىف اذك هجوم
 رهغلا اذ علاش ىأ

 ط-ءهم ندطا 0

 ةد->وملارسسك (ةلاسرلا

 لاك ازنا نك
 كي ص

 اننرعتو وا [افاصيإا

 نطاومو ةخ-سفنقو
 ةلاسرلااميةتن وسط

 دا سم ضرأ لوأو)
 عفرلا (اهبارتىطصملا

 لوصالا ضهدقاذك

 دارملاو هيصنرهظالاو

 ضير سسسسسسسسللسسسلاللللللل 7مم ب 7 ل عمال هيقوتول ادور لك

 0س ا ارتد سس ضرااوأو م ىئالحتايلا 5 ىعاكىلعت طم :اهمدالي رعاش !!لوقىلا

 (نياسرملاديس_مقاومو) مهفراعمو مهملا ا

 | ىأ( مثثناام هلوسر ة:_سوهللا نيد نم) امممةخسن ىفو نطاوملاكل» |0000 ال رت ودا نرد زم)اهستك نافو نطارالا كانه (اهنع)العتنم ضرالا ف | رالاقؤ
 8 :فطع (تايآس رادم) ةقاحلاامةقاحلا هلوعك ةمهجلا اربع اذلو هللاالا همأ ءيالريثك مظعرمأ

 ساردم عج ىلِةو ىل وأ رقاذاسردنمسردمعجنآر لاية سرد لاحم ىأ ن نطاو «نملديوأ

 عضوم رك !ايدج م عج (دجاسمو) هباك_:رالةجاحالوداصر اكن اك ما مسأ قسد ١ رَغ لاععمو

 تخحناو ةدايعلادعملاعضوملاهيدار ؟/ لذ: دايم اوس ضزالا لش قا عش ووو دودسلا

 ة+خ-بلفن قوات ه.داراز و<وءاعدلااهانعم لصأو ةفورعملاةدابعلا ى هوةااص عج(تاولصو) هندارأ

 بصل تاوملصلا ل_جالدجاسههانعم لاق نمو صا دمخالا مالرب دقن ىلءةفاضالابت اولص دحاسم

 لئاضفلاوه.قنوعم“ 0 م ت تا رك اولث اًضقلا دهاشمو)

 د_هاعمو)ةرخ' الاوان دلاريخىهتا ريخاوتالمكلا نماهريغو باد” الا ىلعتو لعلاك هل يطق عج

 هقدص ىلعةلادلا هنوبتنيهاربو سوه ياع هللا ىلص ها 000 رجعملاو نيهارعلا

 ةدابعلا ل_عوهوّك فم عج(نيدلاك سانم وزد ازجعملا ن ممعأن يهاربلا لق قو رسل ” قطعوه دو

 فةاومو) اهري-غوتابجاولا نماه.مايقلا ب ىلا مهماعملاح ىأ(نيملسملار ءاشمو)ك فلاو

 لاحموهسراحك هنيدراهظاو ههللاةملك ءالءال سو 4م لعهللا ىلص اهمقماق ىتلا لا للاىأ(نياسرملاد يس

 ) ةومنلا ت ترحقناثيح)هتةماقال او هنكاسمىأا هكوءاملا حقب ؛(نييدنلا متاخأ ومتمو ) هتالص

 ةيليمكحتو ةينكمةراعتما هيقفاهراون ولعل اى قرشأو اهءفانم ىلا عيج ىلع ضافو ترهظىأ

 ساغلل ىو رملاءاملا عبنمب وأ ر فكل ةملظا حال هروهظىف فداصلا حبصل اور>فلانةوملا هيددشإأما|

 قفدتا اريثكلاءاملاو لي لاكريثكللاءام او هو نيعلا مضي( اهبامع ضان أو) هلو قفل هل اهظدعي
 د اللف اكفا نعهنمهفمس ع «مسانيأو: در وهشم تاغلهمف د هرطن اوكي ثدحو صفئافلا

 نابع ضاق نبأ لاقو لاس ن هباوجى هىأاهاصأ ىلءةيقاءابجا ل قو ناك طادرخ ماهق:-سالا نع

 لوز ا :لاحم ىأ ط ومحلا ىةكى ديم ردصمطيهم(ةلاس رلا طعءهمنطا ومو)ن ك امالاهذه ىقلاقيةةومنلا

 | 1ر0 نامرح ا حدسمدا منالةكسدار لن لسرأا هواش علب ,هرعأو هنلادرب ولا

 طقةسهنأ ضرفوأ هنالد>أ لك داوم نغهب نك وه (اهبارت ىطصملا داج سم ض رألوأو )لاق ذاوالوأ

 لاو(5كلذك نكاهضرأ ىلع
 اهب رب ىدل> سه ضرأل وأو * عا ىلع طيناجدالب

 ص رأمدناك ى هودص رععج(اهتاص رعمظعت نا )هنحم وهم لاك ليا دجم رفم_صلا1_-[هنمو

 اهضرأ انفو ةكمو ةنيدملاةحاسوهف ى-يةحلااهانعموأ ضرالا قل طمانه اببدارملاف ايف ءانبال
 هرظمني ,وهيلاهعماس قوش لوطومرع خمدق ىذا أد ااوهاذ_هوىلوالا قير طااباه ريشه نم لي

 بذمدو

 هيقءاذبال عشاوناكم لك لصالا3 ىب مهو نو كسف حافبةد رع م نيستا (اعاص رع)ة_حودقملاو ءاظلادد كدب دب (مظع# نا)

 نسحبل دن_ىلاىقمااكلالوطهمنموهيلاعماسلا قد وشن دب زاهيلعمدقائاوهريخمدقملاأ د ْبااوهوأ مك اما مقارب دةثل أو

 ندا لوو دتبومبلا ولا ذا ريهيلعمداد يع دا رب هل را زابذاما راق نحمل الك

 ظ
ْ 

| 



 م رهدمايأ 1 ؟.رلنا ثيدحنا فو فاذا يطلا عمن نمةحفن عج( اما فنا مثقوهخ 1 ىفو وشل ىأل وعقل ءانبلاب (ممكنو)
 مج نيتمضب (اهعوبر]ةحوتفملا:دحوملاديدشتب( لبقنو ) ىلا« هللا ة برتاح ةئلاوضرعت هياور واس اوضرعتفالا تاحفت
 لرنن نيأ دي ز نيةماسا لاةنيح مل-و هيل عىلاعت هللا بص لاودقوةكمثيدح ىو ةماقالارادولرئملاوهو ةدحوم نوك#:حتغي عبر
 اضيأوهناكن او نونلابالاهرآ ىفةيقوفلابو م امضد(اهناردج وز اضيأ عب ر عج عابر نم ل قعانل كرت لهو هللا لو سرايا دغ

 اذهناىلروظىذلا ىلحت لاق( ه.نمو) نيل رمل نيز ىوزب و( يمل ملاريخر اداب ) عجسلااةأعارملا ها عون طا موهو رادج مج

 لاووةعيذرلاةهقرلا كلم ناكسو ةعيذملا ةعقملا كلت نع قارتفالا ةءزإو فارتخالاةعول نماهادانو ى.بمت:1 فصلا لوقنمرعكا

 غاغا ىأ هين مو لاق مث نيرخ ”الاو نمل سرملا د سانا ىراخبلا تيد« نيل سرملاريخر اذار

 ىفةحفنلاو ةريطلا|هتادفن نم ميسنلا فامدارملاولوهجملل ىبم مدنا نءلعفت (اهتاحفن مسنئمو) ٍ

 هدوج وهمركو هذو> وابن
 ةءادهىأ(مانالاىده)

 .هىأ 3 ىقلألا 3 : 1 ا . 6_5 !: : 81
 ت1 ثيدحتاىفو حافاذاسيطلا عمن نمسغنلا ها حاترت ىذلا سي طلا نعاوب زود < رلا نم عد لصالا

 ةيعم ةراعتساهدئاو رممسن بيطوهلاكرب نما. ةامهبُشش (افاوطرعتفتاحغ. م رهدىف ميرانا)

 م-برلافلرملاوهو عنب رعج(اهعوب ر)ءاف كاب سابتو مثلت ىأ( ل ةتو) ةلييختو ةينكموأ
 ءاي ل لاو
 (ةعول ءالجالىد-:ء)

 ةرثكوةبتدثىأ || فلاونيتلم-هملاءارلابولادلا نوكسو ميجا مض:(امئاردجو) انهدارااوه واقاطملرنا ا ىلع قاطو
 ةقرحةدايزلةبج ومةدوم || المش علا عج ثدنأتلا اب نوكينأز وو اضي هيا عقاطيو طئاحملا لصأو هو رادجعجنونو
 ةيابصو) ةقرفةلاحىف || هذعىو رم هلرعش فءالتعلاةلرن ءاهلي رتب اهبابطاخ هلاو مل-وهيلعملاءتهتلا ىلصءدهاعاهقوشدءازت
 (تار#ادةونو فوشنو فاؤملا ىنءأ هلوقوهو

 ىأ اوأ حتفبةبابصلا (تاب ”الاب صخو مانالا ىده « هي نمونيل رملاريخرادانإ)

 دارملات اب "الب ص+ هلوةورتاك حو رىذ لك وأ اَتلط م ىناخا مانالاو ه.ىلاعت هللا ىد_هىأ ل وهجملل

 قوذلاةقدو قود 'ةقر

 مومجعي ناك ىخنلا نعو

 ناكامير_5باناذاهنال (تارهلادقوتمقوشتو ©« ةبابصو ةعول كا الىدنع)
 لع هلاثعاب 2 اوعرا همب_ثوفوكاةدايزقوثئااولاماذا هلا ايصنمقوشلاةقرةبام لاو ه-ةقرحو بحل :دشةعوألا

 هين تانك ينو اي وقر مولاة صل ةناضا نميفانلا مبكي دو ومدشو متر هيب
 ىف هإ-عنم طر قام ىلع قتلا فاك اضدأ

 نودع 0 (تاصرعلاو ناردلا مكان نم 5 ىرحا < ت'المن ادهعىلعو)

 2 2 0 تناوجوهررج# ع جرحا غاوىلاعت هللا دهع ىلع قي امك نيم وهو هةمزتاا قيونئأدهءىلعو

 ر 7 ندو 0 تادرعلاو مد_ةناكرادج عجردحت ثنؤم عجتاردحاواهراصاوابياارظنلا ن عزا اهوامونيعلا
 . ه_هصخاو 0 يب ا ا ه0 6 لا * وه طو

 1 ىأ( 7 لعجواؤضرأواهبارتنيبىلاهن بو ةضيبملا هتيحنهب ثدارأو رافع لاقي وبارتلا ىف هغب رعريفعتلا مور سالما راب || ,. د. , (تا رالي نايك نع ه اني ينتووصرفمال) ..اعتإاا
 وادعو 2 د ل دوا اياب
 (ىر اسال سا) | فر صم وعو ةة شو عج تافتراوجشللا لب ةتااوغن توظف انت نوف كح
 (نرفعال)نيت>تفب(تاصرعلاو) نيةمضب(تاردحلا كل: نم)ىرظاون ىأن يعلابراداع ماا عششب ( ثشافش ه1)

 ىناذك فا ةفنيسةحتفب(تافشرلاو) ةفيرشلا نك مالا كلت ل_مبغ”ى أ (ليبقتلاهرثك نم)تاصرعااوتارد لا نمتاروك ذملا
 ىحدلا ل_صأ ىو هيدشنودب رجتميفف لبنا ىرلاوهر ىذرلا نءةيقنملاءازسالا كل: ىلءءاضعالار ثاس راهاذءملءاولوصالا
 هغللاب هك ىقهدوج و مدع عمهبا ع الوى-ماهبوبحم ىير بغا صملاىهو ةةشر ع جلا ةف ةدصصملا غفل صه ىفاذكو ءاقلاب

 ةرارمو قوش ةرارحلاكل هدير قا ذملاتاةثراوبدارملا لاقي نأ نيعتلءاذلابةياورلا تحول من هيولطمو رعاشلا مال كل ىةاومريذ
 شاء نكسأاليلقاليلقءاملا ف درو همهفشر سوماقلا ىفذهقي ربو هن فوصوملا ناكلا كاذف هتوذ



 قئاوعزوك:ىتاا ضراوءلا نم زا فالا ىرت_هنام معأىلاعأ هللا ودير بْئْدا|نءُكفرمعي لذ -ةىش وهيداع عج( ىداوعااالوأ)

 (تارجحماو رادلا ثا|نيطقل ) ةل ماك. ل|ةريشكسلاةلفاحلا تحت ىأ ( تي ليف -نم)ءادهالا نءماكت(ىدهأس نكلا) دخلا
 ناكك-اأن نطق نماهمداخو 00 ىأ

 نيرلووه لنمو تاضملا
 نطق لاق“ راعنبا

 ردعاشماد_ ت:ثئشبدلا

 عجن هض:تارجكلاو

 نسر دمت يحو
 نمابمع در_هئمراذلا

 نموأ عنملاوهو رجحما

 ةينبما عوكل رجحلا

 ىأ ةمجعم (ىزأ)هنم
 ةيحتلاريسثك نمىدهأ
 | نم عوض و هامءانثل و

 ةانثع(ىتقملا كلا

 ىقةشلاىأةددشم ةيقوق

 قءئلاقيو

 هنحتار زمام هن طاش

 ح رخمسملا وانعم ليمق و

 زعم (ةحمن)ةحئارلا

 لل -:زأ ى زأ.ؤةب_فلل
 دعب ليصفتلل لصأ ند

 عدت وأ نويل لاجالا

 لاو>الا ب ابرأ سفن ىف
 هناك ربل < ىأ (هاشغن )

 عج(لاص ال) هبطت
 ىلا رصعلا لعب نم ليصأ

 نأ ىلوالاز ىل>الاعبس

 لاوزلاد_هد نم لاق

 نيتمض.(تاركسلاو)

 فذ همرح ناكس ىأ ىلاعت هبا نيطق ند ةضافالا ثيد>ىفوهمزلاذا 1:

 هنمضت ىذلا مسقلاباوج مالالاوانه مسانمريغر وغلا ىءر ص ؛هريسةتواذ أ ل بةالابانهرم كو
 دهعىلع هإو5

 (تانجولاىبءامحسولوادبأ د: امهتر زىداعالاو ىداوءلاالوأ)

 عج ىداعالاوةملاظ :رئاغىنءىةملظااوأ ىئاوعلاوامترايز نععنعىتلارومالا ىهوهيداع عج ىداوعلا
 امحسو ظاغو هم عفت رااموهو دا ىلعأ ىهو ةنجو عجتانجوولاو عملا عجءاد_عأ مج وهواودع

 فر: فرظادبأو رادللا#ر زريمضو عوضخو لد ضرالا ىلع ىهجو بحسأىأر دة عبو دنم
 اهمءفاختأ ل واهةرافألرهدلا ىئاوءالول ىءملاو نامزْلا نملة ةساسملا

 (تارجحلاورادلا كلن يطقل : ىترحت ليف حن مىده أس ناكا)
 ناىدهأ ىنافاكرم' ا يرن. خمضتلاواهبةماقالاو اهتراب ز نعتعنم نا ىأ هل بقام هداف ام ىلع كار دتسا
 ءاح لل ةحلاو لاسرالاءادهالاواهباوند نيزلا هبادكأو ملسو هيلع هللا ىل_صهللالوسر هيج عب أ مي نكس

 ماللا ىنعمبةايا نمةيحتلاو هبلة تك سفن يثك ىعم مالو ةنك اسةيمت ءاموءافوةر وسكم هل هوم
 عابتالا ىلع قلطيو ممقنا ىنععن ونوةنك أهي: ةانةموةر و سكمةلمهمءاطو ة>ودفم ىفاقب نيطقلاو
 ناكىتااهنارج>ىل ةراشارح<وز رفرادلاكإ:نمريغصت :ىهوةرج>عجتارجخحلاو مدخلاو

 لسر» ماع لك ىعافرلا نيدجأ جديشلا ىديسناكو نيعجأ ن هْمعهللا ىذر ني هوثملا تاهمأ هناحوزاهب أ اذا كملا

 دشن أومدقرمهاحت ف ةوورازاملفلسوهياع ىلا«: هللا ىله ىلا ىلعمال لا جاجلا عم

 ىدئانىهثىنع ضرالا لبقت « اهلسرأت نك جوردعبلا ةااحف
 ىتةشامىظ ى!كيديددماف « ترمذحدقحابشالا ةب ونهذهو

 ا اعينهم هلاث نهفاهلمقف هلت دبةقب را ا ديلا نا ليقف
 (تاركبلاو لاص”الها شعت ا« هحفن ىتفملاك لا نءىزأ)

 هريغب طاخاذا يطل اوك لا ىةةنمديد ثلا. مركمةنزب قةقماو ةبيطة دمار واميطرثك أ ىنءعىزأ
 ه-:كارىءاهللهتفاضاو عئقرلاب ىو روزي رو ه:موهوهريسق: م دقت ةحفنو درولاءامك هبي ديرباسم

 هعجىلل_صأ عج وأ ل يصأ عجلاص الاواشغلا نم هلإدتو هيطغتوأ هل ضرع ءاشغنو ى فمما لعاق بنان

 اميقءاوهاةفاطأو

 (تاكربلاو مل سثلا اونو تاؤللهلاىكاو ربهصختو)
 ىشَوَدك ازعجىك اوزلاوري غنا عم ماك ملا نوب وأ ة-يحشلارع هول -ءاف د اًملاءأد هصاقو

 هللاىل_دصهيلع ماستلاو ةالصلاوةرو رضا ردكم ,امهءايتكرحو ةسرمان عج ىاوذلا ىتءءةدئازلا

 هنأ

 ىلاس مشكلا لاو زنموأ ةمتعلا ىلا ب رغما نموأ مالظل|لوأءاشعلاو ىثعلا ليسدالا سوماةلا ىثو مانالا لع ىخن الك احل ةعبان

 فطلأ ناكل ملستلا فئاطاو تاول كلا فئارشي ىورواو ميل سلا فئااهاو تاوا هلا لئاضغي ىورب وا هرهاومب ى'(تاكربلاو
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 ام_.يف تو هنا عمتاكربلاو ملسثلا ىماونب | ءادّةالص ىك را هسقؤ وش كاعاوصونز راسلت
 تاسالا.ذهلاقث ملسو « ل عىلا_عث هللا ىل» رزيلو جحيم ىلاعت هبا هج رفخصملانأىو رهنميره

 افسأ تملا هللاانعشت فد رعلا نب س اببعلا ىلأ ىلاعت هللاب ف راعلل متوأم هنافام ىلءاريسح:م ةينامثلا
 احاتةمدصقلا غولمل د_حالو © ىندعتا ظاءوسوباكرلاراس كلذت او ىلع

 احاوران نان رسواهوسج مترمس 7-0 مضان مراحل ا ىلا ني رئاساب

 احارن بك زحع ىلع ماوأ نمو * ة-:كموزجعىل_ءانةأأنا

 : نيملاعلا بر هند لاو سو هو هلآىلءود مان ديس ىلع هللا ىلصو

 ع( عبارلاببلا)
 الةصوعلا ةدابعلا «اعدلااهانمم لص ءالصلاو ( مياستلا وهياءةالصلا ع ىف) ىفاثلا مسقلا نم
 اهيلس ملسردصم مآ تل و سوهيلعىل ل هللا ىل_صلاق نااهدارااو نيولصا اكد رحت نمابف

 (هتليضفو) ماقمىأ ىفهتمأ ىلءاهب وح وىأ(كلذ ضرخو) هيلآ» رمأ لس وهلداتنااذاامءلكتهملكك

 هللاىل_ص هيلعوالصلاةرعورش مءادةباهنعهللا ىذررذ ونأ لاهو باب>ةسالا وبدنلا لمشف بوجولا

 ءارعشالا ثيد -ىفدر و هنالدكعءادتبالا ناكل يقوةرجحلا نمةسماخملاةنلا ىفناك مل_-وهيلعىلاعت
 نود مل_بوءهيلعلاعت هلا ىل_صهب ص خامماذهو سانالهراهظاءاد اوه هنع هللا ىذر رذوبأ هلاوامو

 لاق) ةعو رشمم_ميلع مال_لاوةالصلا تناكنا ومهممالك لذ ع مشا ل هتاف مهلك مال !مهءاعءايدنالا

 لمع مالا نالءاعد_مثايثالدب”الاه ل ب ردص (هنآلا ىنلا ىلع نولصي هتك:الموهتلان اىلاعت

 ىهلهفاتخاوةصوصضفاةدامعلا ىلعاعرش قلط# وءاعدلاةغلةالصلا ىنءمنا لءاوبدنلاو باحالا

 |هيفاسلوءاعدلا ىلع املا .ةشالىلصالا ءانعا هتدسانا هل عراشلا هعضورخ  ىنعا ىوغللا ىنعملا نمةلوقشم

 معلا نيالاقولوالا رهاظلاوءاعدلا ىلعاهناماشالا زاحم ىهوأ زجعل افرطامهو نب ولصلاّكي رحت نم

 ءاعدىؤ هتالص ع يجىف ىلصملانالز والو اهيف ل ةنالو ىوغللا اه انعم ىلع ةيقاباهنا نم رخأدملا صعب و
 نءمالك هنايدرو عسب رالاتاوذلهبادلاك ةقيقملادارفا نمدرغباه_صخ عراشلاناهياغ هدامعو

 وهوهسيلانور_ظنيالو ىوغللااهانعم نوظحالبالاهولمعتسا اذا عرشملا لهأو لةذلا نعم فرعنل
 هنامهوةبداراوهو ةملغلاب لعلاكريصن وىلصالا ىنءملاهيف انشر بتشااذازاحملا ناؤب لوم ريغ مالك

 فرش ا ييفهدابعهللاربخأ ة-مندمدب الا ءذهو ىف فال اودحاو لآ الاف ةيعرش# فر عةقيقح
 ماعلا لهأ رما مث ىلعالا "الملا فهسيلعز وه هنكث الموهللا ناوهدنع لو هيلع ىلاعن هللا ىلص ه«تلرتم

 فرشدهللا ك_صخام لب ريس> لاه الاوذه تلزئانإ قف انكلاو وم-هلمفك اولعشي نايىلقلا
 ن'الاىلا ءإ_دأ ىلع فقام ىواخسلا ظذاحما لاوهتكتالمو يلع صب ىذلاوهلزنفه.فانكر شأالا

 نينايغسسةجرتفلئالدلا ميعنوبأهجرخأا1قفاو موه ىمتفارجح نباانخياشمخ هشلاقو
 لاذ ْمم_هاربال [ىلع. مهاربا لع تياصكدهمل !ىلءود © ىل علل د مهللا هلوق نعل هنأ هنديع

 ميلع ىلصي ىذلاوه لاف ءايدثالا ىل ءىلص اك مويا عىل هذ إ_سو هيل ءىلاعت هللا ىل دهم ةمأ هللا مركأ
 م.-هاربا ىلع ىلصاي مويا ءىلصف ةنيكس ىأ مه نكس كأول دنا مهياعل صو هيدنل لاوو هتكثالمو

 هب الا هتكثالمر هللا نأ ىل' مث هتمأ هيف لخدالا ئثىف خدي لو سو هيلعىل عت هللا ىلص مهد: هيف ىلخدأ
 هتكئالمملاو هيلا مويا عالصل ادانساي«ةمأىلعةيدودخدب زعىلاراشاو خلا كا ءىلهبىذلاوهلاوو

 نامءاىل_ءافطع ةكئالما ب صن ىلعءارقلار وهج وهتيعمأبالا نوك ال ةمالا ىلع ةك-ئالملاةالصو

 ىف) ىناثلا مسقلا نمىأ

 هيلع ةالصلا مح
 وأهيلعىأ ( ملستلا و

 ىلع ما فلاريتخاوهيدل

 اميماك نا عممالسلا
 ةدايزةدافالل_سردصم

 ةقءاطم ققحلو ديكوتلا
 هيلعاولص لي يتلا ظفل

 ضرفوامئاناوملسو
 هتيض رف ىأ (كلذ

 ة+>_ف1ىو(هتليضفو)
 كلذ لضفوىأ ءلضفو

 ىفى-لانايب ىف ىنعملاو
 فالتخاوابتءفيكواهتيك

 لاقإاهتقية-ىفءاملعلا
 هتكئالمومتلا نا ىل عت هللا

 ىأ (ى._:ل| ىلع نولصب
 ' هيلعمأتثااب هنومدظع

 اهيااياهماعق (نآل)
 هيلعا واصا |وذمآ ذلا

 اال اره
 لص مهال اولوةو هلاوعدا
 ديقتوارلاو هبلق ]و
 هيلعاك ةيعملاالةيعمجلا
 ةيبرعلا ايداوةيلوصالا

 ىل-ءةنتالا ف ةلالدالف
 نء:الصلادارفاةيهارك

 بهذ هسكع و مالسلا

 نمهعابتاو ىووذلاهيلا
 تدضوأدقو ةيعفاشلا

 ةلقتمةلاسر ىئدلأ ملا



 عقرب نأ هن رةكثالااو ءدئوهردث ىديرب وهرمأ ىف هل كر اسهنلا نا ىأ( ىذلا ىلع نوك ران هتكئالموهللانا هاتفه سأ .عنبالاق

 هلم لاب ءالاو زاملاو ةقيقا نسب اعجالالسراز ادع نولص» هل اوةقنا 11 ىلاةراشا هيف ةورع ارهظ» و 2

 قنييبمو# مك هيدنعم ىف
 لوصولا لهاللوصالا

 ىلع مرتب هللا نا ل. ةو)

 لا رتافغاسىأ(ى لا

 بلطي هن 4 ”ىفهيلع ةجرلا

 هيلاةنأرلا هرم

 هيدلنوءضاو::وىأ
 رءالصلا لص أ ودرب لاق)

 افاصاو اهنازنا ىأ
 (ةقرةكلت الما |نمو)

 ١ هد وم ىأ

 هللا نماذج رللءاعدتس او)

 مالا ىنىلعىأ(ىلاع#ت

 دو ةو) ةمدغل اى -ثاكو

 ىو ردتوىورب و(درو
 ةالصةمفص ثيدحلاىف)

 هو حن ود>-سمىق ىأ

 ىأ(ةال_صلارظاني)
 اهتءاماواهماذاوأ ةمتتالا

 هجرا مهالا) هلرقغأ مهللا

 قولي هنكل (ءاعداذهف
 1 لعمال

 اولوةي ناب ىنلل مهوئاعد
 مكو هناشم-ظعمهللا

 ع كاف هنأهرب

 -فةراو هتلمر-هظأو

 ىفو( ركيلاةو)همجرد
 ىريشقلا) ركب وبأ ةخدن
 ىلاعت هللا ن م ةالصلا

 هريغل ىأ (ىالانودن 1

 0 ا ا ا م

 نيثالصلا باغ :عحرو هيلع نولصد ةلالدإف ودم ةلالكارمخو 0 المرخ ليةوامهمءربخ نومل هن و 5

 در كلا ةكتالا ا :ىددجتلار ارسال :دافال عراضماه راد وناي> .ونألوالا عجر و
 ىلع لاو م عط#: اوع-ةوىذلامد" الك :اللادود_سع ممظعا هريغل دج ولم ةمقن :مهذهو هيلعم الص

 هتلابلاصتاانالةلاسرلا نمفرشأ ةومنلاو سو هما عهلبأىل_صوردشب اهم وثت لوسرلاوأد# نودىنلا

 ىعمودكؤمةالصلانالل.5 نسم :مراانهصخو مال_بلادك اهنا مث سانلابل اهثاهلاسرلاو هءلاغش أَو

 ءاوسمال_!اوةيمساةل لا دناب هدكوم اهمالوأهةمأ هم اع ىلصتال مك الا الموهلان 000

 ديك أملا ق>:ىا اذإوةك:الملاوهللاىلا هدانسا ياي الءاذ. الا نمةمالسلا ىنعع وآدايقنالا ىنءعناك
 نممهيلعنولخدي ةك الااو هاوقو مهاربا ىلع مالا: ل: تا درلالو و مطفإارودصا

 ىفعرب رمش مشل ةمسملا تو ماع 3 :مالاك اذه قب و مارك اوةيحتهنالىواخ لاهدروأ يك مك ماع مالسب ا لك

 ثدنأ:نالوأءاعدلاب هلي وأتلهزك ذوةالصلا ىنعمىأ (هان ««سابعنبالاق)لاقفةال علا نعمك
 هللا ىل_-كىذلا ىلع نوكراس هناك ؟الموهللا نا ) متاح ىلأن او رب رح ْنياهاو راذهورم”ءمريغرداصملا

 ةكربلا ىتدعم لل صأو مالكه يفق أيسوهردقفرشو هماقعة قالة كرنةدأب زبد نوعدن ىأ( سوهماع

 ىأ( لو هيلع هللا ىلص ا .رسيهللا نا) ىتهعهناءانعمىف (ليقو) مزاللاريخاةدايز وومنلا
 هيلعت جرتلاقن ,.مىلءدروهو ىحصقلا ل والاوك جرتوهيلعت جرس ومالا ىو ةجراب هلوعدب

 نس لو (هلنوءدي هنك_ئالمو اضأهيلاةرا ثالاق أو ثددحلا ىؤدر وهنايدر وقاغاصلا هلقن كن

 ءاعدلا ىعمو ةجرأ . ءاعدلاوأ ماعنالا ىأ(محرتلاةالصلا) ىنعم( لص أ ودربملا لا )هلوقب هريسفتل ءاعدلا

 اذلو4- هءاعود-_هزال ه.ديراقىلا هل هللأ ق>ىقروصتال قيقا هانعمنال هب رشد تارا هللا نم

 ةنيجتومل ءاعةةف شى (ةقرةكل# ءالملا نمو هتداراوأهماعناىأ(ةجر هللانم ىفذ) هلوقبهرسسك

 ىلأن ع ناخ.ثااهاو رىذلا (تيدح ف ةزاودقز) اهيءاعدلاوأهملاط ىأ هل( هللا ن دج رلل اهدقع وز

 اذهفهجر امهللاهلر 0 دحسأ|ىف(ةالصلار طش ساح نهىلءةلك: :الملاةالصةفص) هرب ره

 نورفغم!وهءنونمو: ومهجر دمك نوب ةكث الا قح فاذومح رص دقو جلا غفل (ءاعد

 هجواثب دوو ضرالا فنانو رغد ومهب ردم نوح. ةكالا او ىلاعتهلوقىفوا ونمآن ذل

 ةهالصقدعلالاز: :الإ_-سصوف ىثيد_لا ظفلو د ناو كى قأن أودك ةرافغتسالا صو هكاعدلا
 ' ركز نرصد ىدهجر امهللاهلرقغامهللالوق :ةكتئالا اوه :المازأ 0 .هالصم ىف ناكام

 (ةجرإةمالا نمهتلزتم زنودهتازثم 1 ىا(ىنلانودنا رلاعتهلنانمةالصلاى رار كيوبأ) مامالا

 ىواتؤىفوأ مهل ىدين الج ادمم مغ و435 ةج رلاع ١ اونأءالعابم و>- رذىتااامأ وهللادج رينا

 ءاسنالا ت-ىقهوركم هنا اراغصلالاقمب ها 0 رتوأت جراك اد # مح رامسهللا لاقولة ف وصلا

 قآنمالاةرلا ق>ةبالهنافمجب عل ا .ةلوق وههرك ناك هناد# نع يى-ولسرلاو

 ل « لو هيلع هللا ىلص لب ؛هللاهجر لاتدال ىنلا رك ذاذاةمهريقوثو ءايبئالا اضع رانرمأ دقو هيلع مالي ءاع

 لوقااناوهن ريهظلاوطيحملابحاصوهدازرهاوخلاواذك ومهم ءهللا ى در لب هللا هجر هياهعال لا ةيال

 ةمأمحرااد مح راىنعملوقي ىةغتسرلادهازلا خبشلا ن اكو ثراوةمزئاحد- علاواد#م >رامهللا
 وهوريمكلاج خوشلااذهمحراهنبالعج وت ٠ رضاحبأ هلوهراةءدارب نإ لاي امك هز ”الدت ءالمسرتلاو د

 قوشأن ملسو4- ءاعهتلا فد هنالءركيالهنا حبلا تاي 1 ب ارمضا| عما فاد خالو ني[

 ىقوةءوهذمءارو هلوأ ىف مع ( ةمركم:دايزو فرم د و هيلع هللا ىلع ىذللو) ىهتناهرر ةحر ىلا سافلا
 ص جس 2 222 2 2222 ل حمل

 هرعت هع اعىملاعت هللا ىبص ىذلل و) ةماعىأ (ةحر)

 هم ةمرك هدأ «هدابز ار و) ةصاخةحر رهو( في منو



 .هسياع ىنال ماعنالاو ماركالاةداي زب ىأ (ءاعدلا ةكئالملا:الصو) نب رقملا ىأ(ةكئالمادنع هيلع ءؤانث هللاةال_صةبلاعلاونأ لاو
 لصف مالا وهو اهفيفكوءارلادبد-_كثب(قرفدق ه] فصلا ىن ب( ىلا ادن هنا هجر لضفلاو نأ ىذاقلا لا اووزماللاو ةالصلا

 ناخيشلا» و و دىذلا ثءد- 21 ىأ(ة كربلا ظؤاوءالصلا وان ,بهيلعوال_صا !ملعت ثيدح فل وهيلعىل عن هنا ىلص ىنلا)

 ديجكنامهاربالآ لعو 5 مهاربا 11 ىلءتءا ءايك د © لآ[ ىب ءود © ىلع لص مهللا نم : :لاراصأ نءامهريغو

 د مم ىلع لرايمهللا دي 5-5 دموع ج2 صو يم 0
 تكرانإك د# ل آىلعو هيلءهللاىفءونلاىلءةالصلا عما هرهاظونا ردصمامهو ةروسكم» ارورمملال اديءا :ةدأ

 لآ ىلعو مهارباىل-ع ||“ اعرلانر و ها عر اللام ءتلاو فب مدنلا ىندعمت> ىف ,تافاوةجراربغإسو
 ,ةالصلاظ هل "8 اعدلااو مح“ -!ناكلو ةجرلاب

 2 . (هيلعمللاو ةالاصبمأ - اعلاونأ لاقو) هرم ودراما

 ىلع نوعلطب ثرحن ىث(ةكن 2 غول عءهئتلرتم ناس وهح ذك( هي ءلعه وأن :”] 1 وه. ع ىلاعت هلل هللا ىلص

 فرغ دقو ) ب بام كلا اذه ف :صم ضأ ء(لضفلاوبأ ىذاقلا لاذ) ماك( هاءاعرلاة كن ًاللاءالصو) كلذ

 هقدرقت :(لدفةكربلا اةاووالصلا اقل نم ه- اعءمالصلا مملعت ثد : د> ىلإ وه! عىلاعت هبا لص ىتلا

 ىنأببةالصلا ومئات ءدح» نع رااغتم( ننعم امولا) ىلعرخ ”الاىلءامددأ طعن أمه

 فاعءهنوكو هقال  ىلعلدب ثء دحااذهوةكرملا ةالصلا مو مهض»نن ا.دارعو هقرط ناب وهناس

 :ماهاصأ بغارلا لاداك ةكربلاو ةج را انعم علقت كالصل !ناامّمدب قرقلاورهاظلا ىفالخريسقت

 ءألللا سام ىعساذلو موزللا ى-هماهم ةري_ةعاوءكرب قل اذاريعملا لرب هنمور معم ءلارددو هو لرملا

 نم ردصا ىهنالا ريا ناك وأ ءلاكلذه-ءفام كرا ءااوئثلاىقى مالا رمل توم *ةكرع-!اؤةكرب

 لكو ةكر به ف ةوةكرأ. ها مل قرم دال هح ,زمز نضل

 هجراد ىلع كرابو هلص ىعخهعمة:روك ذات ارم_خلاىلاعت :هصاص“ إ ىلع هسا كرام هيفركذام

 ى-يف ءهريغ ىلع و لس 4كم 2 الصا!قالاطان ا مث مح هم همأع ىصحختال ىلا كئارمخمدأو

 ةالصضصأا انول لا رَعلا لاقو ئث لك تعدو ىلاه-- -جر نمدجر مهرع- ُع ىلع ءرماظعأ و ءانيمإ 5 أىلع

 اهني رقوهىذلامال ااري_ةدركذابم 5 لاوةالاركذوةالصلا مسقال مت قلب دعو هلاباتمالاو لوم

 (ريكب نب رك ونأ ىذاقلالاقف)اميلاوملسو ب هلوق ىف (هدأ ءءهيىلاأهتاعأىذلاماتلاامأو) لاف
 تحاصقثلاهْيَمَملا ىدادغما ىلاملاى هءمملا ريك نب هللا دمع نيدجأ 0 021 !

 ٠ . 1 يدع دع هس لم انا م ةاأرعوشهو يآ ارقل ماك! اهم هى هءىل أه 1241فل" 6 |

 0 نولصي ع الموهللا نا هاو ىنعن(هن ” الاودهتلزن 0)هدجو أ.ونأرع 6 ةرمغالرمكب .ننل ةوريكبأ

 (هيلعا لك ؛ناهنادصأ ل- وهيل عىل اعت هنبا ىلص ىنلارمأف . يود لا هلل ىل- ص“ لاىلع) خ ا

 ل دمج ا مهارنا

 ةالصلا ىأ(امهملالدذ)

 ىأ( ني ينعم) كريدلاو

 دار نال رام
 ةكربلاب و ءان ءاةالصلاب

 امأو)ءامنلاورم ار ِ
 هتلارعأ ىذلا ملا

 هلوقب ىأ( هدابع هيىلاعت

 ودو اميل_فاوملسو
 ى*؟نوكي نأ لمتحي :

 الغ ىلاءتلازاكدامةنالا

 ىدح نونمؤ»ال كبرو ظ
 ر>-ٌثامف كومك
 ىقاود_تالم مم
 تدضت اءاح رحمهسفنأ
 لم وامل ئاوملسو

 مالسالا لهأ ةيكت مال ١

 ءاعيلا صوت رم | تاتمهرو طسرتع و هلع لس يللا ل ةاومل تاو ءرمآمهدعبنمئلذكو) _فمقارمالالاث ا |
 ىنللةف يل نمةمالس اا م !اماع ءلاممالا نا ىلع :.ماذهو هنأ ىلا ًايساكمهسلا 0 رئاسوو ) رو ذدنعو ش

 مالسلاوالصلا هيلع بنك ىف طوبمكسو اعمااكلاو ااوههفاشملاباطخو ذوي يومه ولا ص +2 لدا[
 قفاكفودعوت « مذ (ريكب عجلامعتابهوجوة' 2 000000 ” ]سو هم .لعهنلا ىلص( هيلع مال لا ىنءمىؤقو]ليبقلا ١ نير كب ىذاقلا لاقف) ادهن مه-ةندامو هيرلممإ هدب نا هلومش ىلع لج سايقوأ ليلدماهاذال لوالا ىلءو لوصالا
 ل ىءع (اردصمالسلا) ريس 21١ اذ_هىلع(نوكي و) كة زالموةبحاص ءىأ(كعمو ةذكاس ةدند-5 هحودقم كلة: ,اثتاف“ الاو ص ئاقألان وعلل :معها(اهدحأ)مهمالك ىف عئاشزت :اح وهوةرثكللةلقلا

 ”هيلاز |

 يلعهي 2في تلزت / لاقلاو ة-مالملاو ماللاكريثك هلثمواهنودوءاتب داو امهانءذ:ذللاذذل لا ىف: (:ذاذالاوذاذللاك )
 هياعىلاعت هلي ىلص ىنل

 ةجرو ئنلا هيأ ءاعمال_اا اولوة,نايةالصا|ىف)هيلعاوماس نا ىنلامهرأ اذكو(هيلع اوما نا ءاحأ ىلاعت هللا هئلاماقإبو ٠
 مهروضح د ذءملسو هيلع هللا ىلص ن :!|ىلءاومل ب نا)مهلاعبتىأ(١ درمأ) مهريغونيعباتلا نمىأ(مهدعب نمكلذكو هتاكربوهلا 1

 ةلماكلاةماللاوأك ل ةلصاح ىأ (كل ةمال لل |اهدح أوج :ةن الث هيلع مالا ىت :ءمىق د د)اموعىأ(٠ هركذدنعو)اصوص+ىأ(هربق 1

 ةمالسلاكىأ (اردصم مالسلا نوكيو) كلاو> أعييجفكنعْكفننالْاعمةبو حص ما( كلعمو )كل ةصاخنلءاشلا تاف ”الانم
 ديرتي منالوالاودر لا الثا نءامهنإلاذ:ذل نم اردص ءامهاف(ةذاذااوذاذللاك)



 ع.يج:اعارعىأ(كتياعرو) كرو ةةتابجومنمتتظفاحمىأ(كظفحىلع)ههدساىأ(مالسلاىأ)هوجولا ن مىأ(ىفاثااو)
 ماظنب لك-:مو همايقب نيوْض ىأ ( هبل يفك وز هلورصنو هنوعل ودم وأ :ءاعرو كظة>نمركذاسا ف مكتمىأ(هلل اودم)لرومأ
 ة-ذ آو ص#: لك نهةمالسلا :ذوانعموةغل أمم هب صو ردصمىأ(هللامساماللا) ىناثلاهجولاهج ولاىفىأ(ا4نوكي و)همارع

 رمالا رسل ىأ (الؤىلاعت لاماك ) ةغل اذا كرتو ناعذالابىأ (داية:الاو) ةقعاوملا اوةحلاصملاىأ( هلةملاسملا ىعممالسلاناثلاثلا)
 باوج (نونمؤ»ال)ىفال ارهاظتلال م بةااد_يكأتلالهيفتدب زمام ..فلكب روغةداهشبكب روفريدقألا لي ةو(كءرو)اوعزاك

 ولم ىأ( كلومكحي
 (موتب رجشاهيف) اماح
 نم م-فعقوام-قىأ

 فال_ةذالاو ع رامتتلا

 مهسفنأىف اودحالم)
 ع رشا ةيض ىأ(اح ع

 ام) اك.ثوأاءبطال

 هبتمك>ىأ (تدضق
 ١ وداع هىأ( ودلس و

 (اهيلسا)ه؛تمكحالا

 ةلرخك هلعفل دكة مردصم

 اودا#ن وىأهرب رك

 انتطابوار_هاظادايقنا

 هيقةس رال

 نا ملعا) * (لصف) ع

 ىل_صىنلاىلع هالصلا

 0 5 ه_.اعىلاعت هللأ

 بجاوىأ (ضر--ف

 0 )عوام
 ىأ هلا ىلع ة>ءفنقو

 قو(ددحرريغ) الاجا
 ريغىأدود < ريغةخسن
 (تقوب) ردةءو تق

 رمال) نيعم نامرب 1

 هباعمال_فلاب هللا

 رمال َّق لسعكص الاو

 (ةغالا لجو).روه#اهيلعاكبوجولا

 ىت>)كلذىف أ, نورصبتالامونورصتاعمسقأالففاكديكاتللاتدايزفل 214 او ىنلاءاوةسا نال ملا تانألا
 لقاك مالساا كمل عهللا ىذةىن-ءملاوءاضقلا ىنعمبهنالالىلعي ىدعءانثلا نمماللا ىف وهلاقملاو

 هلوةبهركذرخ آهجوهنالءال. ةسالاو هنالولا ىءمهنمضتلالو عقنال ىلع ىد_ىتنال ءاعد كءاضقلا نال
 ىأ(هللو> ءو) كتبتارعو كب هتيانعو كما ركاىأ(كتياعرو كظمح ىلع موادممالسلا ىأىفاثلا)
 هجولااذ_هىفىأ (انهنوكي و) هامرتلم لفك ةمىأ(ه.ل مفكو )هريغل كرعأ لكي ال ثيحهرمناق
 نا)ه-جوالا نم(ثااثلا)ريغردصمهللاءامسأ ىف س.اوةمالل اوذانعمو (ىلاعت هللا مسا مالا

 ال-ف) ىلا عت هللا لاو (ك ةغل اغا مدعو ميلستلا هلال فريسفت ف طع (دايقنالاو هلةملاسملا ىنعع مالسلا |

 م4 !نوضوفي ىأ( لومك< ى->) لمكيالو مهما بارهظرالىأ(نونموثبال)هءاوجمسق (كبرو

 اتيْضىأ (احرحمهسغن [ىاودحال مث) ىواعدلاو تاعزانملانممههدب عةوىأ(مهتدب رج كام ينك يلا
 كرمالنوداقني ونونع:ىأ(اميل-تاوملسو) م-ميلعهيتمكح تضقا# -هاضرمد_ل

 ةتطابلاو ةرهاظلاتاف؟ الان مىرعتلا ةمال_.لاو مالا تغارلالاق هلوقل مهر ودص ة>رشنم
 ءاعدلا اهانعمرب_خ هتغي_صياط# ا لاقوى-متئاهبىءانالا_عدهزنتوهتمال_ىاهئامسأن م الس او

 ىل_هىفهللا نمهانع مو ىسهتن !ةينلإ ذذيح جادكال هنافافر عهيك عائاذاالاةينلل جات لموت لطلاو

 هلهفقن نمديرب هناهنم_ولطماو هذا هريغنمسلطلا هة>قروص:نالهنافهوكو د © ىلع ءوهيلعدللا ْ

 ىفىكي هلدمو ىرايتءارباغت ولطملاو بلاطلا ْنِم#بق هلمهلكس اناا داقني ىت> ةزعلاو ةماللاورمذلا
 اهمع ماعلا ىيضي رومأ هيو هيلعتةفوىدوهم لادا سف: فيلأتبمال!ادرفأدقو ماقملا اها

 دارفاهركيهناىووتللراكذالا قو ىلوأ ها ضرعتلا كرئان أرررحم ري_غمالكانهديدحلاح رثلا ىو
 ى>ىفتازنةريخالاة ب" الاهذهو مالكه يىتأي و ل_سوهياعىلاعت هللا لص هقحىف مالسلا نع ةالصلا
 ىلاعت هللاءاشنا هيلع مالاكلا تأ سوءا لاهيا ةسىفربب زل مصاخ نم

 نامز نييعتربغنمالاج ا ىأ (ةل ا ىف ضرخملسو هيل ءىلاعت هللا ىلد ىلا ىلعةالصلا نا لعأ لصف )

 هانعم مزالىف لمعت_سافد وذح هلام هل دأ و نيعم ريغىأن يءلمهمددثملاد وءاك (دردع ريغ) لت وأ

 ةالدلاب) بوجولا مالا لدأ و( هللارعال) هلوةيبودولا قا طم ىلع لدم ساوةمول.ءملاتاتوالا نم( تقود )

 ىلعهل) ريسفتلا لهأن م(ءاملعلا و)ف الان م(ةعالا ل-ج ولامياسا وملسوهيلعاوملص هلوق ( هيلع

 هترسفاذا| دك ىلع همالك ت جل ةيكلذه:هدارملا نابهورسق ىأ ب دنال ب احا مأ هنا لع ىا(بودجولا

 هنالر وهلا دن ءكلذ ىلع ل دندن" الاو نامزوأ لني .عتريغنمبوجولل هنا لعىأ (هيلعاوعجأو)ه
 نمدضءاموهن الا هذه عاجالا دنئسمولوصالا تك ى نهرب رقنورثك الا دنعهنقيةحو مالاق لالا

 مامالاوه(ىربطلارغعج وبأ ى-و) هلوق نم ةمقع هاكحام هيفا هنا لاقي ىتح طقفهداالاال ثيداحالا
 1 أ (هدنع) رمالا نماهيفامواهئمدارملا ىأ(ةن'الا لم-<نا) هنايبمد_ةثدقورب رس نيد

 أ
 نيثدطاو نب رسفللا نمىأ (ءاملعلاو) ندمت اةءأدارهاو نيدحر ص ني: +_سنىفاكايضاموأ ارد_صمئنولكي نا لمح

 ' | مهرتك [قاقتامهعاج ا يدارملاوبوحولا لعىأ (هيلعاومجأو) صرفقلا ىنعب(بوجولا ىلع) هتلامالكأ(هل)
 ةلوهم ال اىأةيناثلاممكوىلوالا ميلا عتشب (ةناالا ل-#ناى ريطلا) يفاشلا / رحب د-# يأ ) رقعج وبأ ىحو)

 نمر



 د ملا عاسجالا فلان الثا ىأ(: مىلعدازامءةروك ذملا عاسجالا ىأهلءلو) ب دنلا ىلع ىأ ( عاسجالا هيفىغدا و بدنلا ىلع)

 نعطلا ىأءارلانوك سو ملا حاشي (حرح اهب طقس دورا زعتاص دو ومريم اديالق قيشمرطاوو ءاودوأدةم(ه- :م سجحاولاو :(

 ةيغاملااميةدح ونامل 5 ةأ| مالمدع ءلا ع6 اد بارع ( ةرم) هكر ىلع بترتملا مئالا هن طق ,ىأ(ضرغلا ءارت مئامو)حدقلاو

 هلوقردقا ا ىلعل دو هدنعامه اك ىنءمالفالاو هرب بت ىأر يدةتهيف .ةو (بدناا ىلع)ر غعج لأ |

 توءمأهدن :عع ونعم هلاقامنز اىلا راش ثاىعدا ءلوة ىو( عاجالا) بدنللا يفمالان اف ىأ 4 .ةىعداو)

 ردعلا فةدحاو (ةرملعدازام ٌى رهاعداام ىأ ( هلءلو) لا ةف دل. 0 و هشنب قذو م دةءءقالخ

 هيطةفىذلا) َّق 00 ةءم(ه«_-:مسحاولاو دح لكى لعهب وج ومدعؤ ف الخال هناف

 كني «ملا نيد درو ير حلا ناف ممالاو | رك ذاملكو أ فئاد بج وول سانلا ىلع ىيبضتلا ىأ(جرحلا

 ىك مردص م2 ءاانمألاو اًضر هناك اذاهك رن ع مثالا ءيطةسنىأ(ضرفلا كرتمئامو) هاو -رص

 (ةوبنلاب هلوداهث اك )ةيريخلا ىلع عوفرم(ةرم) بجاولا ىء»عضرغا ف اضملا رتل فاضم مالا ىعع

 ةالصلاف هبرومأملا ةيهاما حوض ف قةحم رع دوج ولا طق _.اذافةرمرمعلا ىفةبجاواهناو ةلاسرلاو
 ةال_صلاىفةدحاولا ةرملاىأ(كلذادعامو) هنا ,ىقأ كه الصلاوبهاذاادحأوهو ىلوالا + رطلاب

 مهبأدىأ ( هلهأ رئاعثو مال -سالا نس ن٠ «)هدئاوفوهبأوث , ردك ,(هيف ةبرعغر نهب :دنمف):داهشلاو

 فاامخاممرب رح نبا ىلءهب ضرتعاعباوجوهورخأ ناعم هو ةمالعلا ىن :ءعهغلوهومهةمالعو هىذلا

 هنح رص ف نصملا لقت اموح ارمشلا ضعن ل ةنأك كلام هذم سالو مّ هجر فنصملاءاكح ىذلا عاجلا

 هقلانينس ل اونأ ىذأقلا لاقو) رهاظو هو سهلا هاوزءربغنمرعلا دعنا
 | هدد ثمداصو ىفأة» (را

 ( ىف:صدئاوقلاريثك فال لا ىف امك هلَد- ثلا هيقغلا لأ نب رعد , ىلءوهو نيءلمهمءارو

 لوالاو ىفاسملتا الناقد اروفلأو هدد «ءاؤاأهدعب ةل عمدا هبراغصلا خلا ضعب فو هنمنسحأ هناب

 وهورغصلاع.باىفاثأو اهذييس ىهو بأ ةاراصتةمت هل ب وسن« ؟لااةعأ ٠ نعوهودمسءللاوه

 ىلع هنا ىل ص هلال وسر ىلعةالصلا ىأ(كلذنا)ةيكنلاللا ىن :«:(انباحأنعروه_ملا) ساحتلا
 (هيلع صرفو نانالا ىلع هل قو نييعاري نر طال هنأ (ةل ا ىف بجاو] مل--و هي هلع

 ىفىأ ( هرهد نمةرمهيأي :نا)هيةنحللافالس ءةةرعقاثلاك ىنمعمد نم ضرغلاو ببجاولا نزل ١

 ىلءر د ناهرعؤةمهيوجوىف طرشىأ (كلذىلع ةردقلا عم) هندهع نعكلدب هجور# هع

 هلوقو ةينملاهنمرتخا ن تاع حاولارئاسك هد: عطق هب اظولا نممعتم عزا بمن :عز ح ولقب

 ةهراشاوهوأاذ أ ةعالا نعي رهتشاام عاجلا ههزاهدصقو هلموهقمال هنالعاسجالا نمم سن

 ْم كاوضرعتلو مدق:ئ الوؤهوأا< .هاو هنو كل عاسجالا فاني , الدنع ناك ناوىرلا نغفل

 ا ناري وقل نا اعل اعلا .كلاملا ىرخ أثمن مراطحلا نعول ةنامو هدنع مالا

 اءهمعهّللا ىضر ساب ءنبالوقل بح: مدا زلاوهيلعةالصلا لم مةرمبجاو ملسو هيا عىل اعت هنلاىلص

 ىففةوثلان مهب راغملاخ ءامم نعل ةنامواه :اسامل_تنوانيدأ :ىلع ب صن نأ انيلع هبا نمةضي رق

 هتجرت تمد: و( ريكي نب ركب ونأ ىذاقلا ماقو) ىبتناةالصلا ك-همكحنا ق#لاو لل دأالهوجو
 اعيج(هقلخ ىلع )هتينبةدايزاديك ع , زهيذو ىن-«*ضرفو ص رغقا( لج وزعىلاعت هللا ضرتفا)

 هركذ ىج .ذ كل ؛ ومالسااوةالصلا ضرفن ءساب ءنبا نعد :رمك(ايلساوهلسي وهيدن ىلعأومل هدنأ)

 تيقوتلله.فمالالاو( مز عم تقول) ض رتفالا(كلذر ءعلو) روم لال ءادكو ما هرد_صم عم
 لجرلاىأ(ءرملارثكي نأ ) ىناخلا ىلع( بجاولاؤ )ال «ريشعه<_له 2ك لاةياك ةيفرظل او

 (لفغي الوامل_بوهي ءاجمتت ايف د اعتاب هلانهىأ(ا ء)ابيلغتةأرماولونانالا هيدار لاو

 اهيلع ل ميف ةيولطملا
 (ةويشلاب هل هداه-ثلاك)

 ةلاسرلاب هنو رقملا ىأ

 امو) اعاجاةرم اهب وجول
 دازامامأوىأ (كلذادع

 (بودنمف) اهيف ةرعىلع
 بومل-طم وبحة سم ىأ

 بوغمىأ (هيذ بغرم)
 راعشو مالسالا نإ نم)
 ىقم-متءالع ىأ (هلهأ

 لاق) م اك>الا ماكحأ

 نب 0 اوبأ اياقلا
 ل رادقلا

 0 روهشملا
 (كلذ نا) انئاملع ىأ

 ةالصلانا نمرك ذامىأ

 ىأ(ةل-لاىفبجاو)
 تقوتقؤ هريغ ضرك

 ناسنالا ىل-ع) ن نيعم

 ىللعىأ(هيلع صركو

 ناسنالادارفان مدرك هلك

 (هبأي نا)نينمؤلاا نم
 ىفوضرفلااذ_مىأ
 ةدانضااب , وأا_ مبةخسن

 هذا (هرهد ند 29

 عم)ءمأ:دهعنم جر
 ىلع ىأ(كلذ ىلع ردقلا

 طرش ىهذا اه ناينالا

 نع طةسناذ-هو هل

 وبأىداةلالافو) مب ءالا

 مضي (ريبكب نيرسكب
 دحأ ف اك ح*“ حاثو ةدحوم

 ىأ(كلذل معمل وامل ١ اوماسإ ولا رك واممظعتا ىأ(هيدن ىلعا واصب «نأ)نينم وما نمىأ( هقلخ ىلعهللاض ,رتقأ] هي ةكلاملا

 صضرقلانودىذلا ب وج ولاهدار ااوأاطأ. .:-اوأةءومىأ( بجاولاف)ن يبمنامزو نيمم تقوفىأ(مولعمتقول) ضصارتقالا

 لهذيالىاءاغلامضي(لفغيإلو)تالصلانمىأ (اهنم» رملا رثكينا)



 يكب دالك < ذهليأ اركذ الاقل اطر نامت هناركذلا ىف ةككلان هه تاقوالارثأ هلمشنأ كلذ تقول ىلاعت هناون :ءااو (امنعز

 وأ : بلار 5 ذنوكمع ءاوسأ :ديمانامز هل ل «< مل هناق لج ورعهرك ذالاانيعماتق مو 148 دا .ءلكل لع>ةالمدأو ةركي

 مالصلا كلذكو 82 6 ِ

 كتدح كوم ع ةملع تح هيف وم 0 قمل
 | الواهتمرثكي هنوكو ةرماهب وج و نايبددص» هنالئشهمالك فواهريغب اهمع لغتي واهكرتي ىأ ا
 تقولا كلذ فار اماهرركا امتةوىلاهأهقناهنادار [نافةره 2 ك تام هئاضةفالام فاما معلق

 رمأ هنابهماع ضارتءالاامأو هدعاسإ الهقأ تا ا الوك نافةل.ةهلةنامر هاظريغ هلدمب اداف

 البل راتكالا تح هناكلاثلوةهناحورشلا ضعب فو هلو عمال اهو نيعت مدعا هيف ضرعتال ناطم

 ب رضن نيدو اىذاقلالاقو]نس> مالكو هوتقوورا د ةمنييعت مغنمأ# اطم

 ىزاريشلا هكردأ كلام نب نوراه نيد نب نسحلا نب أل رن لجل نيرا نب باهرلا دمع

 هرتز خ 1آقفل- راو نق لك ىف قوريمأ "بنك وريشكر ع ء-ثهلامدأا رعاشامةةناكورظن اق هن ذم عمسو

 سو هيل علا ىل_صيننلا ىلعةالصلا) هئامعب رأو نب رشعو ىد>!ةنسقونوةورث : ه]تاص>حقرصا

 ليق(دي عسي د هللأ د .عوبأ ىضاقلا لاق )هرمغالو نامزالورا دةمنييعتريغن مىأ(ة1#1ىةبجاو

 ىلا لحر متن ا ر#عنب بعصم ىذاقلل هلأ :اد>- ىف سنك هيةغلا ليم> مث نس رشد نب ل يعسس نب د خوه

 قونناىلا ةجاس ةعيض مزتلاو سادئالا فرصنا مثهيلعأر قف هنءىلاعت هللا ىذر كل ام ىف فرعشملا

 ناىلا ءلال_هأو مهريغوهباحصأو كلام مهذ) كرادلاىف ىذاقلا هلافاك هن امونيعسو ناك شنب

 دقعي ) تقوورادقمنييعتريغنمالا_#اىأ (هل اب ضرك سوه !ءىلاعت هللا لص هلا ىلعةالصلا

 اهرسسكو ةزمغلا عاف. نامالاو نامالا دةعو ل كادةعك يذلا فارطا طد «ردقعلا ىن«ءلصأ (ناسمالا
 1 قع وأ هيدمسءابلا اوهزمهلارم نكي وهو نزامالادةعب هل وةفانيةءاهداةثءاواهميمدت ىعع

 اهباتةؤمواصو هتابو+و سدل ىأ (ةال_دلا فنمعيال) هلو_سرو هللابناس<الا د_هد ضرغام ]وأ

 هتدهعن عجور (هنع ضرفلا طةس) هنوهىلاهناو>ةدمو(هرغن ءةدحاوةرمهيلع ىلصن«ناو)
 ضرفاهنالوالانالوةه ددرب لو ىريطل | نع ]هن امريغ هذع ىلا. عت هللا هر فخ دملا هركذام ىل ع أح لايق

 اهنالو / ا دارعلاو كاع مذ دقو نينعت ردع نها عفراثكا الاسك هبا ىلا !ةرك طقس لا ىف

 هيلعم_اث :واضر 5لك- لا عت ىف ىف أ | ىلءوالقن عق 2 .لوالا لولا ىف ةرملا ىلءداز امغااةلطمتل لاف بعت

 [ةلطمأ حسم مهنا س 0 لا هلاواسهرهظنو قد .ةحااوهول ةضرفلار ا

 بححتاهنا همم ىف نصملاو رذءريغلاوقأ قب واضرف عقو ميلا عسمولو ضرفلا ل هحةرعش عمرا

 وأ عميجلا ىلع ىفك دحاو ىلصوأللو ساغا لهأ ىلع هباقك ض رة ىه لهو هم_سأ + ىفةرغ ساد لك ىف
 ثيدحللةيعفاش ااو هيفا ضعد وىواحطلا نءالقنو عمسوأ رك ذالك ب اهنا موني صرف

 فيعضوهورار 1 لاديق « مالا نا ىلع ىن مدنا لدقو ىلعل هن لف هدنعدرك ذلجر فنأمغرت" الا

 نآرقلائراقو ىلصملا لعل ذبوجو ىضتقي هناوودا- .ءلانماهريغ نءءر العده كمل هنآ اعل مقو

 ناك ولو نيعباتلاوةباهتلا ن د نءهلثم ل ةئ. لو سأ | ىلع ةةشم هيقول ةاكتلا ةمزا ؛ ودهتتلاو

 ةمالانعلوةنههاب ميحأو دحأ ءل_ةءاوولوالا قر طلاب رك ذاملك هللا ىلععأ. كاد كذك

 ىلعانملاب وج رمال ريع َر < واهو نو ةال_صلا ىف ن كيرلا صو ص هناوةإ جالا

 ى>اذهنا اواأهر 5 ذ ىلع ةفقو.* ودم ريغ هنمظع و قاطم ىع -ىلاعم هنانأ + ه- مدي ق ةرقلد ,ل وع ةنوأاضأهلا

 ئثانه.هرمالا ضي أهللاق>هناب ]وةلاو ةلمافلا نوه ااا نع كيمؤهو لبا كاذر د_علا

 ةروك ملا "الا ىف( هيدا رم[ يذلا اهتمص رفغلا فاشا| باحص أ لاوو) هللا ق<دارملا مهقمد_عنم
 بقءو-_هىأ (هالصلا قوه )هنايبقأي سات (مالسلاو اللا هيلعهلو) هنرعأ( وز الوأ

 اكهباحصأ و ىذاشلا اهبل دةساىتاا ثءداحألار ك5 ذوهلء._صقت أ سو لاحتلا ل.ةده_-ُكتلا

 2-2 سس 22 محام

 هاكر نر
 نبد#ونأ ىذاقلا لاق

 ىلا ىلع هأل هدلارمصت

 سوه اعىلا 5 : هللا ىلص

 اذ_ه(ةإ-اىفةبجاو

 نايبؤو ل-غ لو-5

 وبأ ىذاةلا لاق) هلي طق“
 بهذ ارعس نس ل ه6 هلل اله

 م_هريغوهب اكو كلام
 نمىأ(معلا لهأ نم

 قو(ىلا)نيدمت لا ةمالا

 نارا م
 هنا دل الملا
 ةل ا, ضر توديع
 ل ىأ (ناميالادقعي

 نآرةلاىروكذملانامالا
 رفكللا لهأ ىلءب تالف

 نيعتشال) نا رقكملاو

 اهاو 33 ؟(هالصلا ىق

 حصم « الا هما الواهية بتال

 يفاشلالاقاك امال

 ىلااوبهذو ىأ(ناو)
 همهياعىل_دنم)نا
 طعس هرع نم ةهدحاو

 لآوو هع ا

 اع ىأ(جفاثلا باكأ
 ىأ(اسهْتهض رقلا) هل

 رعأىذلا) ةالسدلا نم
 همالك مدقئؤىأ (هّللا

 (هلوسرو) هنأت ا
 هم عز هلوسر هب ممأو ى

 هثيدحىف ىأ(مالسلا
 حرص ثيداوأ ةماواهاإ مال لبةاهدهد:فةعوهو اميرمصحت ىأ (ةالدلاقره)
 رهوةالدتادهشت نمهانملعىأ٠ انفرعدق:هللالر سراب اعمال ا'مأ مك احلاو ناب>نبا ىح حرمك 5 ىردعاا دوعسهونأ



 ىلاد_ُشث ىلع لص مهللااولوق ل اوان الص ىفّكِم اعامم اص نحن اذا كيا ءىلصن يكف( هناكربو هللا ةمجرو ىنلاا ,أكيلعمالسلا]

 نا ومب هر يقام راع سووا وىلعا متن رق ىلع هل الد الهنا همث :وَمملعل# م ىلع مال لاو هربغو هحام ياذا

 اعدت هيلساعناشل لضوتلالعوش | تااسل اونو اديني تاج الار روصنم نيد يعسو مدس ىنأ نبا

 ثيدف واءاجااء> ةسءاعدلان وك ةداه د ةالصلا ب وجو ىلع هلالدالوهالصل اذ 3قلاقت ةنلاوقأن ءرامخااذهناهمف ما مب هسقنل
 هناهيفو لاد#لآو د م ىلع لص مهللا ةالصل ا ىف ىلعةالصو دهثنوةءارقب الاةالص نوك_:الدمح دس ,ىريمعلاءاو راميقرمع نبا
 مهماع سو هيلعىلاعت هلبا ىلص هنادرودق ىفاشل ا لاوولالدةسالا عمت لام >الادو> و هعمل دما وكل الدارملا |لمتحي

 الو ىمتن اه ءاعوداع لاب وجونوداهيةدهشتلابوجوبلوق:َنأز < لنا عقم اء نولصب فيك مهماع هنادر و وءالصلادهكت

 هل [ىلعوه- ءاعولو* كلاةال_صلا ثدد 4« ام :ءل ناىلعردئالرخ "لاو بوجوالامهدحأ ن وكي ونار الا عقي :نأزو هنا
 ىلا رقلامعزو مدل لافاضي أب ودنموهواضب ا اهيفءاعدلا مهرعأ مالسلاوةالصل !هنا اعنا عمم :عمابوجوبلةيهل ىفاشلاو

 هلعلو لاوقأهيفاهب وجو ىلع عاج الذا هبعز ف بصنرلو عاسجالاب هيف مال !|هيلعميلءةالصلا ب وج :ىلءلدتب هنا هتريخذىف

 ىيفاشلاباحأىأ(اولاقو)هلوق 44 ىنءمانهوةنسلابهيفتقولانيعتوتل ا ىفالصلاب وج و ىلع عاسجالانادارأ
 قاماو) ىلاعتهللامهجر

 ةال_صلاريغىأ (اهريغ
 ىلععاجاالوهفال_خ حرص هنايدودرم عاسجالابل ]دتساتهنا ةريخزلا قىارقلال وقوم الافهح ]َ

 ريغاجأق فالخالف) اهنا )ىف( فالخالف)اهجر امنوهوةالصلاريغىأ (اهريغاماو) قاشلا ب ا أ ىأ |( اولاو هوزابوجو

 نيعتيفىأ ةحاو ةدحا او ةرمالارب دةثو اهب وجولوقلامدقتدقفالاو هءاكأو فاش دنع السل لراس
 ةمحاو ةالصا| ىف [ينوكأ نءعفنصملا ل -ةنام ديدحلا حا هاىو مهدنعةروهثملا ىلءءاهب ف اللا ىف ::ناالاا عشت :ىدد الماك
 لق ,مهنالةعمجللةيناثلاو وألا ةبطخماىفةبجاوالدلانا مهدنعمب ىتغملا نافع يكرمغ ةيعفاشلا
 ةالصق اموجواذي أىفاشاالاقوةنساا اماما امهودجأهقث اوواءييفاهكرتنيدشارلا» اك 1# نع
 ىفامأو )اهوححت ثيداحأ هيفاوورواض, ,أهعامساودجأ هقفاوو أمسك ة ةمناع ااةريم كلا دعب: ز انحلا

 ةماعوج ون -هدالذا

 ةردالا ىحندلالوةق رعاك

 انحني اخو
 هالصلاىفاماو )ريدتف ىريطلا)«.ةجرتتمدةتدقورب رحنبد# ىنعي( رفعج و نأ نامامالا كف |يفاه كح ىأ (ةالعلا
 (رفعجوبأ نامامالا || نم(امهريغو) ةالصااىفاهبوجو مدعب لاهنءامهو ه.أ.:مدنقن أك ةمالسن نيد نيدجأ (ىواحطلاو
 رف عج وبأةخ تن ىفو ىلا عت هللا ىل_ص ىنلا ىلع ةالصلا نا ىلعةمالا ءامل نم نب 2 هلاونيمدقتملا] ع م ج(ع اجا)ةمالا
 201 كاسل طعن درفناذاش لوقبقأىأ (ىفاشلا شو ةبجا وريغ) | مهر مالا لرال(ده نلاقي ءءء

 .: لبقريخالا دهشنئادعبن مملسو : هياء ىلاعت هللا لص ىننلا ىلعملل_ت 95 نءلاقفلريخ "اا السملا دجتوشو (ىربطلا) امه ده-كثنىفاهبوجوب هلو هلوقبىأ (كاذىف) ن-> أ هياعهقفاون لو هل ةدحأه.ىلا ؛لونيدلا ةعأ عيجنعهي
 (يواطارةيفاا | ةيالدوتتاقاهك مبدغةةلصلا نا انمزك راهن (ةدسأن هتلصنوالا رباكأ نم رب رح نبيا

 ْ رخاتماو)نيدناتلاوةباحصلا نم ىأ (نيمدقتملا عاجاز ةيفنح ار باكأ نم مالس نيدجأ نيد وهو ( ثافش هب )

 لعن ىكدلاامهسضراغو اي ارينؤمزلا نرخ ريد يبو باول .هلانا ىلع) ني دهتن ةمالاءامل نم

 هبعمنباو رمعك ةباهتلانمفعا نعهيفهيلعاهب وج واوملةن نيريثكو هءز وحلا مية نياوريثك ناو هو بهذملاح رشف ىوونلا
 رقاملاو ىعشلاو ى ٌُظ :رَقلا عك نيد « نيعدانلا ن نموم# >ءرلاعتهّنلا ىضرهتادص ني راع وئردبلادوعسمقأو دوعسهنءاو هللأ

 ىلصهيؤلاقينأ بجو أ مهضعبناىت>العرخ" لا وشن نيرو لنكن نيد امهر نشا لئاقمو
 نارهاظلاوابتحهدلالهرك ذإهو ءزتلي نأ مه نأ هدف 3و4 فهركذمدقتلهيفاوب وجوب ةيفنحلا نملاقنم مزلأ دقو لاة و هيلع ىلاعت هللأ

 هنوكمل اوضرعم نأ ريسغنماهعوقوب نولوي اوناكا اوس داح حالطص | !ذهذااهبوج وباو صغي ممهريغ ونيروك دملاةباح لإ

 اهيفنوأ اهتوبثب عاسجالا فرعيذثني اهدوج وريغنماهتح هيو أ مدب الصلاة مدعباوحرصنالامهالاابودتموأ اهجأو
 ذثو) فصلا لافرابتعالا ادهبو ىتخنلا نعل ةنامالا بو ولا مدع ح رصدحأ ةباحصلا قمزأ ل ىفالة علا رجح نبال هاذه
 ىنلا ىلع له: نم) ىفاشلاىأ (لاقف)اهن ودب ةالصلا ةميس مدعو |وب وجوب لوقلاىأ(كلذ ىل) هعبت نمووهد رفناىأ (ىفاثلا

 ليلحتلا مالسىأ (مالسلا لبةزهنلالو راد ن أ دهأو هورخ" 6 عمو هيل ىلاعن هللا ىبص



 لوالادهثتلاد ع لوقينابده_كثلا كلذ لء وأى 4 دااهلاق مىلعمللالورادغنآ ده ثأ ل .ةىأ(كاذ لبق هيلعىلدناو)

 ىأ(هل) مدقةقباسالىأ(فاسالو)ءافكاذاهئزحيمأزحأن هر : و»وم نال ة ديك ةخ سن ىفاكهئزدتم كوش نأ هقحناك (هزحبل)

 كيد تدي (اهعمتي ةنسالو) ني دبتحغلا راسو نيعدأمل اود احصلا نمىأ(لوقلا|ذهىف)هقفاوامفل بلان هادحأ ناىعملاو فاشلل

 وح و مدعب هأ اوةس>ع5بحعت نا اوىكحدلال وقسئادعلا سجعأ نموهي ةأهع وح وىلعتلا دإا ثدداحالا ن نمىأاهعيفوعاتلا

 000000 المو -زرليالس ندمتشل سرني فاشل نانءركذامرح اكل ىذا ل دي وار كم ةهماع

 اذهع وضومنأ نم هلوقاماو لق ثددحلا وهقفلاقامه ريغىلءامهلفالصفال صفد |بتجالاب قاعتيا ميقاعطقامحلاةما 0 9

 نءهرثم فةصملاو ةيدصعلاةط ر ونماذ_هنا هلوقمثما ارا قد مكلا نعح راخ :رماق مال سل ا 4م لعدم اعوالصلابو> و ىذشقي ب ةناكلا

 الاثتمالبلوةلاسيطنمهيلاةمالاماماىدهاعز نملاصغكلذلتأ 226- هلو برغأ منة .اهاهلا ةيجح
 سم ع سم صم ص م سم ل ل ب يمس يس ل نمت رادار دلوع

 اد« نادهشأ هيف هلوقورمخال ادهم تق ا م حالا ال سا | صضارعأق زي

 0 0 رع و عض 1و[ راق رد )هللا لوسر نان اولاو هم ءاعاون رقت

 تشيل ىأ(اهعبتي ؛ةمهالو] فاس !!نمدحأ ه.لقي :0ىأريخالادهشنلا قاهبوجوب (لوقلا اذه نأىرحأ كلذلاهتفهناسل

 0 |ىفغاابدقو) فاش ا مامالا هلاقامىلعاليل د نوكي اندويلا تيواعتاو هدبلا ١ ٠ عديم عل
 ةائسملا دن هراكن اق عاب

 يفاشلا ىلعىأ (هيلع

 همدقت ن مأهمق هحفل اد

 لةيلنمفاسلانمىأ
 (ةءاجإ هيلعاجب وجو

 ىفالاو ءاملع نه ىأ :

 نونلاديد شي (اوعنشو)
 هيلع) او_:عطقأ

 هذه ىأ(ايففالخلا

 مى ريسطل امهنم)ةلسملا

 نمر نيدك ونهو
 (يرع رمش او) ةيعقاشلا

 ىععا اوعنشلوعفم(اهيف فال اهيلعا اوعنشوةءاج) ا اوةمئالان ه(همدقت نماييؤهّمفلانْغ هم هلع

 (ىريشقلا) | )د رد 0 باعت همال اوةواديمق ارمأ هلاقاماو 1

 ّى ركل مانالااماو ىلا !ىري_ثَقلاءالعلا ني رك , وبأوأةلاسرلا بحاص نب رصانونأهيدارملا لق
 ءاهقعلا“ نهنو ري 6سانىأ(دسحاو رمغو)رك ذا مماتي هيلءر 1 « ل ىجقا ثوهف ةلاسرلا باص

 ارا وبأ »والا مامال اوهو ل_ءافلا مسا ةغيصب (ردن خلاني ركي ؛« ونبأ لاقو) ءاملعلاو

 ناسحتس] ةئامالثوةرسشعوأ عس :هنسةكع قون مرح اخ مدوهرصعماماةجحل ا هقثلا ىروبأ سلا

 ْ «يلعىلاعت هللا لص هللا لوسر ىلع | مية ىلصالا )5 زانجوأ القنوأت ناكاض ”ردام( الصدأ ىلدبال

 تناكةال_صىأ ىف ناكد_>اوىأ( كرات كلذ كرتناف)ةينا هلاةريمك_ةلا دعب ؛ودهشتلادعب ( مو

 ىأ(ةني ,دملال_هأوكلام مهذمىف) ءلرتلا مدع ل_ضفالان اكن اوةحي ص ىأ (ةئز ز>مهنالسصق

 تبهذم ب >اصد_مت>مهنالدبحرم ه(ىروثلانايفسو ضاخملا ىلع ماعلا طعن مو شوا 4 ءاماع

 ةيكلا ل اوءاهةغلا فرع سايقلاىأ رلادارملا( ىأرلا باك نمااهئاملعىأ (ةفوك- !!ل_هأو)
 هسيلعل معلا ىف مهراصتقال تر دحلا لهأم ايات وةعينح ىنأ عابتا ةراب علاه نوديرب هي هقاشلاو

 نعىك>و)ئش لك نمرثك الاو مظعملا م 4 مضي لحلا(لعلا لها لجلوقوهو) املعلا نم (مهريغو)

 ناو) ىالتملا لحندالوبخالا ص خو باول ةبحتس الا دهشنلاىاجنا) ىروثا(نايسو كلام 0 37

 ءاوسبني هانكر هكر (ةداعلاتالصلاىفاوكران لح بجوال ن مدربه نعال ةلاقلا هذ | كأ (دب> اف ديس ) درغناكأ (ى عقاشلاذ_و)هدصةاهوركمارعأ هياكن لاوس ردع( يضر رحالا (دهشتلا قارات 1 1 3 1
 ةيوهارنب بوق نبا ليلا عامالاوهوولخم نب متهارئانب(ق وأو)اوهسوأاد_عاهكرت ارذنملا ني ركيونألاقو) عون 4 امالا د اونا دسأ بح اووي اددعا 1 ]أ را نورد و

 ملاع تحتس)ةثامثاثورشءوأ عن ةنسةككىقونم رملاخ م .ثىروباسنلارذنملا نب هاربا نيد دحوالا مامالاوه

 ليلحتلاهدعبىذلا دهشتلاس قع ىأ ( لس .وهرلع ملا «هّللا ىلص هللا لوش ",ىءابيخلصالا] لك 309 ةىأ (ةالصدحأ ىلسكالزأ
 وا ةمعتسنلا ااهئاماع. نمىأ(هنب دما لهأ وكلامبهدمف) هلذع .اكىأ(ةن نرجعم هيلا هذ) باب>ةسألا ىأ(كلذ كل رتتاق)

 مهذخال ه هبثيدحلاةعأ مهامسدقو سقانملا ىلعأ نموهىذلابقاثلاىأ ًاراا لهأ ىأ(ىأ رلابادأ نمةفوكلا لهأو ىر ولا
 مجهطب لجةخسأ ىفو ماللادب د شنو م 4 مم( |لهأ لج لوقوهو) مهئارابُكي دحهيدرب لامي ةوأ ث م ,دحلا نمللكشأ ميك

 اهكراتناو ةيختسمريخالادهشنلاواها)ىر ودلاىأ(نايقسو كلام نع ك-و) م ترو «جومهرثك أ ىأ ماله يف فدو ميم حقو

 الغئوااضرف(ةالصااقزاوهسوأادعىأ(اهكراتلعبجواقىفاشلاذشو)ةنسلأ كر مالمىأ(ءىسم) ريخالا ىأ (دهشتلا ىف

 00 ا لاروع ةثالثلا|ماكرأن منك 0

 نس :ونامدتسو رجح امنياالمقعااهنح يروا ارح لاءىزورلل ديوها]



 ىفوأ رك ذاماكوأ رمد ربنأ ل مة< |ذ هو ةيكلاملا هذ مىفىأ(ة-ضد رغ ل سو هيلعىلاعت هللا ل ص ىلا ىلعةالصل!نا)و

 اهناكرانمىأ (ةالصلا ضئارفنم)هيلعةالصلائأ(تسدل) زاوملا نبا ىنعب ( دي رب)دي ز أ نباوه(د وأ لاه) هالصلادهشت
 ىرصملا كلا دبع نب هسا دبءنيد م هللاديعونأه.ةةلاوهاذه كلا دبع ند و( ءريغو كلا دبع نيد#) هلاواذك وىأ (هلاقو)

 فرءأءاهققلافتدأرام ةع زن نبا لاةنورخ او مدالاو هب زخنءاوىناتلاه-ذعو ةقئاطو بهو نبانعءىورب ىفاشلاتحاص
 باهولادبعو) داصلاديد_ تو فاقلا تقي( راصتلا نيا حو )ني دتامو نيدسو ناممةئستامهنمئسةياتلاو ةءاحصلا لن واقأب

 هححصو( ىتفاشلا لوقك ةالصلا ىفةضيرفإ:الصلاىريىأاهارب زاوملا نبأ نأ

 عمداعالا) نمتئامونيثالثو نام ةنسنابعش ىفةنسنوعستو غسسه:سو ىفوتاهث دو ناسارشلاعا
 نموهوةروهملاهلاسرلا بحاصوه(دب زىنأ نيد ونأ) خيشلا( حو نايسنلان ود اهكرت دمعت
 مهاربا نيد مامالاو هو ةمحعم ىاز هرخ آوةدد ثم لاواولاو ملا حتفب ( زاوملا نيد« نع)ةيكلاملا هعأ

 د.عنباو نودجاسملانءارهقفت ىنارد:كساوهو هيقلوعملاه-ملعو كلام_هذمؤةمئالا لجأ نمو

 ةنسهتافووةنةةىفب بر هدقوه.ىتخاماشلا نوصح ضع ىفونو غبصأ ىلعدمتعاو ىت "الا مكحلأ
 اتةواهب وج ولن يمي لو( ةضد رك سو هيل عىل اعت هللا ىلص ىننل ا ىلع ةالصلا نا) نيةتامونيناةوىدحا

 صضئارةنمتسلدب 9 زاوملانبامالكريسفتىن امي رقدركذرا-لاديز ىلأن اوه( د ورألاه) هريغالو ١

 هللادب ءونأ وه( هريغو م4 ا دبع نيدمم هلاوو )هفلا خام ىت ايسو مدقت اك هلا ىف ضرفاهنا لب( ةالصلا
 ةباهكلالاوقأب ف رعأالوهنم لجأ هرمدع ىف نكي لى فاشلا مامالا بحاص ىرصملا كلا دبعن بد
 نيةسوعتوأنامثةن_ىةدعقلا ىذنمتلختلد لل فوتو ةئاموزيناونينثاةنسدلو نيغباتلاو

 اهارب زاوملانيد# نا)ةيكسلاملاةعأ نم( باهولا دبع .وراصقلا نبا ىكحو) ى اذا هايرخأو نيتتامو
 اهناهنعرهتشاامريغرخ الوقىفاشلل نااضد [ىونسالا لةندقو( ىفاشلا لوقك ةالصلاىف ةضنرف

 بجاحلا نبا هحصوزاوملا نبا مالكر هاظوه لالا مال ا دبع نب لاو ابجاو انكر الٌالصلا| ىف ةنس
 (بهذملا زن عى لاملا ىدبعلا ىلعي وبأ يحد قو) ندي رااجارسس فى رعلانباو ىع :رفلاهرصتخميف

 ىقلاوةأةثالث )اهو هيلعمللا بص نلا ىلعال_دلاىقىأ(اهيذ)هللاهجركللام مامالاهدمىأ ||
 نييدرغتلا فمهحالطصا ىلعاي رس(بدنلا) ثلاثلا(وةنسلا )ىفاثلا (وبوجولا) لوالا(ءالصلا |

 لادةلأسملاهذ_هيىف ىفاشلا هريغو جفاشلا باص [نمىلاطملا) مامالا (ىفلاخدقو)بدنلاوةن#لا
 الو)ا,يذاهب وجواتهذهناف( ىفاشلاالاءاهقغلا ةءاج لوقو هوةالصلا ىفةبجاو» تسل ىفاطخلأ
 نمت سلاهناىلعليلدلاو) اذ_هدرق أ يسو فاسلاو ةمالا نمه.ىد.-ةةبامىأ (ةردقاهيف هلأ

 ماشدقو) هيفعاجاالهنااضي أى أيس (هيلعمهعاجاو) تضاس 1 هلهحوالاذهو

 ادجهيفاودج واودهتجااريثك اعينثت ىأ هوركس:أوهوحمقىأ ( دج لا .ذهىفهيلعس انلا
 هيلاري ثيهدنعرضاح سوس>.ك هنرهشل هلعج(دوعسمنيادهثناذهو) هلوقب راك الاه جو نمبمث ||

 نءاوهرمص خم ىف تبحاحلا ثلا ابا دعو

 نيديرملاجا رسل رعلا

 مالا دمع لاق و

 مالكر هاظوهوىلالا

 ونبأ ->و)زاولا نبا
 حدب (ىدسبعلا ىلعي
 ةدحوم نوكسو َهلمهم

 (سهزملا نعىسااملا)

 ا«يؤ)كلامسهذم ىأ

 (ةيوشخولالاومأ ةثالت
 ىتعف اقلأ لاك 1 ىأ

 ىأ(ةنلاو) هعايشاو

 ةفينحونألاماك ةدكوتلا
 ئأ (بدنلاو) هعابتاو
 كلام4_-.هلا بهذ اك
 نق رذالومهضعد :

 نيس ةيعئاشلارثكأ

 دنعامأو بدنلاوةندلا
 نابامهرباغتف م-هريغ
 هيلعسظاوام ةن_كلا

 مسوهياعىلاعت هللا ىلص

 هيلعسظا اوههلاميدنلا و

 ةيغفاشلا ضءبلاقهبو
 لو وز ني_سىح ىضاقلاك

 ن-م ىلاطألا فلاخ

 اورب] ثيحىأ(ةلثلاهذهىف ىفاشلا) ساقنلا نبا ةماماو.أو ىقارعلا ظفاحلا مهنه ىلاطلا هرمغو ىأ عفرلاب( ربغو ىفاشلا باحمتأ
 (ءاهقفلاةعاجلوة)اج وج ومدعىأ(وهوةالصلا فةبجاوب)هيلعةالصلاىأ( تاو ىلاط# |لاو)ةلدآلا نمتحضاوةدحهل

 ةلثملا ىف ىأ( ايف 1 ليس ىلهفلخلا نمهقفاو نمهقفاوامناةلاصالا,بىأ(ىفاشلاالا)_ماخلاو فلان مىأ
 نمةخ:ىفو(ةالصلاضورفنمتسلاهناىلعلهلدلاو) مالا نمىدتةمىأاهجتةف حي واهرسكوفاقلاءذب (ةردق)
 ءاعةالصلاكرتنا ىلع ىأ(هيلعمهعاجاو)هروهظومدوجوىأ(ىعفاشلا) لمقءاتفا ىأ( حاصلا فال ا ل ع)ةالصلا ضئارق
 وأةغلابملاو « رظيئأ(ادج)اهيفىأ(ةلملاءذه) ىعفاشلا ىلع ىأ(هيلع) نيرخأتملا ن مىأ(ساذلا من شدتو) :الصالدمهربغ
 ضعءبوراتءاازخوةتلاب تكلا ناأاو رثيحدهشتلا ظافلأ خصأو هىذلا (دوعس نب ادهثناذهو) ةثطختلا ىف هل نيغلابم

 ىعفارلا ثيداحأ يب رخت ف بنو هياعىلا هللاىلص هنعمدرارلاتادهشنلا نذاملا نبا كذدقواضب | ةيعفاشلا نم خسباشملارءامللا



 دوءسمْنب ادهش: ةقين>ونأرا ةءافرأ .ةحخالا ىف الخلا امئاودراولا ده كنظام عيجزاوج ىلعاو هجأ ادهش رش عةثالث د تا

 هلوقامأو ل-سوه اع هبا ىل_صىلاربت +مقوذد ةهارقىذلارعدهث:كلاسرا هخاو سأم عنب. 1 ثل ىك عع ةأثلا راتخاوا دس عصأ هنوكس ||

 هيقتاكرامملاةداب زل سامعنياده_ثتدراتخاىذلان اهب حصأ تك قد :ءتبأ لالي هنعروه-ثمريعو : (ىذاش !اهراتخاىذلا)

 سل سو هياعىلاعتهللا لص ىنلا هادما ءىذلا) دوعن ادهش” ىأ(وهر ٍوزةميطةكر ا.مهتلادنع ن مةيدىلا عد :هلوغل ةعقاوملا

 0 م(كلذكو وهيلعوالصل اهدق

 رباحو سا ء.عنباو ةربره
 ديعس ىأو رعناو

 ىدو من اورنج
 3 هللاد_هعو ىرعشالا

 المهريغو ىأ(رييزلا

 هكاورك ذي قم

 هللا ىل_صىنلا ةال_ص

 روع للعلا
 اٌصضرو هالصلا تناك

 اهركذاوك رت اادهكثدلاك

 لك ذاوحال ثم هيقو

 ىلع ضرئامّممد-د>او

 ركذ نم مزمل دالو 0

 الن الا كذ اه-هدحأ
 أعم فاذا دقوأ همس

 ريخأت نكميهنا عم ماع
 ل صلاب وح 3

 ده_ثلا ضرفمدقت

 (اك(سابعن,!لاقدقو)
 هاوراك(رباحو) إ_مىق
 ناك) نانلاو 9 اها

 هءلعىل اعت هلبا ص ىذلا

 عمل انملعي مل 9

 نمار و لاذ اع ْ

 صخاذفوئأ (نآرقلا

 هالصلا الك ن وج ولاب

 لمار مةدروام هناقهيلع

 هودو) م امة هالاازه

 ق |0010 17 ”ةنت فأن اءاوراك (امهتعلاعتشا ىطررعنالاتو) ىردخلا ىأ(ديعم فأنا ذررعنبالاقو) ىردخلا ىأ(دي عسى أن ع 0 اهنعركذامو#و 0ك

 ك "اك لهو هيا عىل اع: هنا ىلص ىلا نع دهشتلا ىور نم ملك )دوعسه نبأ لا 6ع

 ىذلاوهو) ةقات #2 فرط هلده_ثثلا ناو هربغىلعه>> رىأ ىلا ءثهنلناهجر ( فاش !اءرأ -ءاىذلا١

 هلاقامو )م وهيا عىاعت هللا لص ىنلا لعدالصلا هي 5 سدل سو 4 اعىلاعت هللا بص ىذا | هإهملع

 نمة.2 ىلاعت هاوقل ه2ةفاول تاكراسملا قل ةدارز رزه ى ذلا سامءنياده شرات ثااما هناقاضي أ دودرع
 3 كلذكو) ىلاعت هللا هجر ىويمأا هلاق ييدوعسم نبا ماعت نعهرخأتل و ةييطةك رامهىلاعت هللأ دع

 نيذلاةباحصلا نم( ملسو هيلع هللا لص ىلا نعدهشُتلا ىور نم لك 4 هيفدياعتالصلا ىذمدعق ءلثم

 ىرعثالا ىمومىفأو ىرد# لا ديغ_سىأو رع نءاورباح و سامع نباوةرب رهىل ”اىادهشتلامهملع
 كى .اءهللاىل-صونلا ىلع ةالص)هوماعتىذلا مهده شنىفىأ(هيفاوركذيّل) هولك (رب ؛زلا نس هييادم معو

 دودرموهوهرمهرمأ ن1 هنامهرك ذمدعنممزلء ارك ذا هدر ىف فدصملا هك ةاممظعأ اذه ( سو
 ودم 1 نيذلا هاي ىلاعت هلوةىفابي مالا وهن" للود: ل.قةردهلا» ادب قناككلذ موميلعتنالضأ

 قه.ح رضماذ_هومهرمأتلزثاملق هرم, ملاع ٍلسو هيلع هللاضمه رمي ملاَذاقَدب "الا هياعاولص
 ىنلاناك)4مهاور ثيد_->ىف(راح سابع نبا لاودقو )هقر مو 0 2:ىلام- سو تيدا

 هنقليمهرعأي م ويلعهؤرقوف(نآرقلا نمةروسلاانماعإ كده ثلا ا:ملعب سو هيل فلا وا
 ىلأن نءزركذامل_ةهىأ(هوكو) !هباوج تقر علقو هءقروك ذدموهامكلرتد فيكس ةهظعحوهظاقلا

 ريثاالعده_كلا| :ملعي راك : ار1ناكر © نب انقر ) 482 كنق ةبناث ىف ناءاوراك ىردتحلا(ديعس

 ةيقوفلاوأن اب عت نك 1| ذد(ب | كاقنأ دصلانوماعتك) هتفالخ ىف هي اعءسط# وهو

 |درودوو هيفلاحما مسابلحمالةيمستو عف ستاك ّح جنم لوة:منأي 1 صلاهيقىذلا ل >ملل مساوهو

 باوصلاودلومهنالاووأ 2 «ةرمعالو هريغو س اسالا ىف ىرمخ حرا هرك ذاك مهماللك ىف ىنعملا اذ

 ىنعيهتفالخ فركب وبأ هيلع هملعإك (ب عدلا 00 0 أر دهشتلا ىأ(هملعو) بتكملا

 نودب ركذي لو ل_ةنب لرمملا ىلع !ءام ناله يف هل لول دالو كرتيالو دحأ ىلع قال ث يح هترهش كذب

 (ثيدحما ىفو)ل اقف ةيعفاشلا هبل دتساام ضءب نعبا و ىلاراشأ م ءاعداام هل تي ىت>ةالصلارك ذ
 امفالةخا هظاقلأ ضب ىفو قويمل او طقرادلاو ىفاريطلاوعكردت مك اهئاوةحامنأو اورىذلا

 نا ىلع جفاثال ل_لدهرهاظ» وهو هيمن ىلع لص, ن1ىوروديد_كلاب (ىلعلد:لن ,اةالصالا

 ردابتلا نعىننلل فرمصو هورحالا (ةلءاك) 4 ه_::هدا ارم( اسراطتلان الو ال_صلا

 نا ىهوةيلوصأ ةدعاف ىلع ىن_.ماذ_هولهك :0ناو حد :لاك. || ىف ىلاة_دصلا و ى'نمد-:م

 ححرالا قالا لا ةةلاكلاوأ ةحدلارد-هي ل-هىز قلع سل يثىل_ع لخداذا ىلا

 اىواضيبا هدب دقو لاك كاارد_م ص هرعدغ لاقو ئدلات اذ 6 2 ١س ١ هانم فلط اة تلت تاو كافة لت فاتت ك1: 3: الاقل : لإ برأ هال هحصلا يدق

 نوملعتاك ىأ باطلا ةغيصب ةخن ىفوءاهقفلا ىأ(نوملعي ؛مك)هق وذوهو ىأ(رع رعنملا عده كبلا انه اعب ركب كب ونأ ناك) هفن_صهىف 6

 باطلا نب ء رعرتنملا ىلعاضي أزدهشتلاىأ(هملعو) باّدنكلا م ءاعت عضو موستكملا ف ىأديد_كنف د (ب 1 قنايدصلا) متنأ

 3 ' ١ اكاد هحامنياءاور(لعلشت منا ةالصالث يدل اىفو)بايلااًدهىؤهيلعةالدلار ذم مدح ن ءورءلو ىأ (هنعهللا ىذر

 ناهالصال ظفاد ىويلاوىرمعيلاو ىوقي مهدنع سلولاوىنطترادلاو ىناريطلاوهاح رمل ذا امهطرشش ىلع سدلو لاوهكر دسم

 ةلماكمانعمراصقلانبالاق) راصنالا بحمل ناوال_صالو هيدن يلع لص نامالصال وهيلعمللا 4 ركذي ل ناعو د وال و هلءوص وال



 نمددالص وص لعدقمزم عاسجالا ذا لاك )| قثهدار 1 ناىلءلادلا ق- هيما ثدذ هه واااو (هرعئر ىلع )ض:.لنلوأ

 فرصو عج رمال, ,حمج رثو هابى 2 دلالوت عفدئاندجالا الع هثوضو ىلع مسا ركذ, ل نمةك ىلءقافئالاو راصنالا ال

 اذهةباورمولك ثب ردا لهأ ضف عطوأ هت تنل ولهلك اذه مث هلءانغال صقانملات ؛زههلا عيت ا ىنءااعضو هنمردابتلا نع ىننلل
 هللاىذردع_-نبلهسنعو عيدبلالوقلا فىواخ ا لاةهءل دب الو فيعضلا ثيدألا, لمعن وهق ةرط عمم ىأ( ثيدحما

 ىلأ ناو هسحام نباهأو رحسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلا ىلع لص: ,لن!ءوضواللاة هنا وهيل عىلاعن للا ىلص ىنلا نعامهنعىلاعت

 ةامضفلا لماكءوض ضوالهانعمو هيلع هللا مس اكذب ن اءوضوالو هلءوضوالن !ةالصالةدارْزرلا نمهقرط ضعد ىفو ف يعض ءدنسو معاع

 1 6 هلا مهدت ةاكتمعا الأ سامح 0

 لص 7 ةالصىلص نمل سوهيلعىلاعتهناىلص ىلا ن ,عدو«مْان ء)ندب اعلا ني زنيرقابلا دهم

 ةالصااك ةيحاوربخالا دهنلا فل” الا ىلع ةالصلا ناد .ةءاذهو همز 2:1 ىتدب لهأ ىلعو اهيف ىلع

 ىفاماو ة-_ءجاوري_غاهناس هذملا ف عيمعلاو فاشل نالوقاهيفو هيف ة1_ىوهلعملاعت هلأ ىلصهيلع

 كلذؤه- :ء هللا ىذر فاشلل بسن اىواهبامح_سالاوربخالا فةمحاو ابنا لاق نخلوالادهكتلا

 ءازنانآرقلاىفهللانمضرف ه ميحهّللالوسرتنب لهأاب
 اوال صال كيلع لت« 1نم 5 مم سعب 78

 ةل-هاك هلةالصال ل مة# ول” الاىبعةالصلاب و> وب هلو ةلاةفاومنو كو ةد ص ء!ةالصالل تحف

 نيدباعلا نيز ني رقاملا( د نب رفع ىنأل وق نم هناب اوصلا ىنطةرادلالاو) هيلوقرهظأ قفاويف

 الو لو هيل ع هللا ىلص ىبنلا ىلعابيف لص أل ٌةالص تيل صول) سلاط ىأ نب ىلع نب (نبس# ا نيىلعنبا)
 فذصللا هلاقام نود ادب ام هيف ىفاشلا مامالا هلاتامىفاوباذهو( متتالاهنا تيأرل هتدب لهأ ىلع
 ضاي ءىضذاقلاهعئشامدرىفضايرلار هزدهامسا امك :للا ذه ىف فدص ىرضرلا ءامالا ال عاوو

 مامالانأ هص .خاتوةباصعلاوذ- هزارط هنافهرادةم ص قنت ه,تدصقام هيفلاودقو همام هتعلاط

 هبيلعهللا ىلع هللا لوش رىلعةالصلال>و رعيلاعت هللا ض رف مالا ىف لاه هنع ىلاعت هلل ىذ ةرهخاشلا

 اند->وو هالصلا ىفهنمىلوأ عضوم ىف هيلعةالصلا ضرف نكي مله كي 1 كئالمو هللا نال اعف مو

 هللالو-راياولاةم_مناةرب رهىنأىلاهدان_تاب قاس من لسو هيل عىلاعت هللا ىلص هنع ته دواسمع ةلالدلا

 بعك ىلا اذ ؛اهدنس قاسو هرخ [ىلاد# ىلع لص مهللا نولوقت لاوةالصلا ىف ىنعي كيلعىلهن فيك

 ىوراملف هرخ [ىلا د ىلعل_مهللاةالصلا ىفلوة.ناكهنا ٍسوهيلعىلاعت هللا ىلص هنء ةرجع نبا

 نبقدسالاقهىوهنعنمتيا و رلا

 ر-هاظا|لهأو هروهاز صحح حس

 ثددحلا ل_ج نومي ف

 ل-ثه وهب مدقت أم ىلع
 دارا ةالصال هاوق وو

 ءءثأأمو دج_لاىفالا

 ىلنأث يد حىو) كلذ

 د < فداصلا( رفعج

 نيدباعلا نن زنبارقابلا

 هللا ىذر نيسحما ن ىلع

 نبان-ع)م-مءىلاعت

 ىلص ىثلا نعدوع-_بم

 نم ملسوه.اعيلاعت هل

 ص رقىأ(ةال_صىلص

 ىلءابهيف لص: ةلفانوأ
 لبق" ل ىدب لهأ ىلعو
 ىوالماكالو قة ىأ( هذم

 افونوم ىورد:ةوهخسن
 دوعسم نبالمق نم

 لاو «ذعيملاعت هللا ىكر

 هنا باوصلا ىظةرادلا

 نبد مر فعج أ لوقنه
 هللا ىفرزي- ا نبىلع |

 3 0م ماتا 2 رستم يا 3

 مرهق 2 :اتثدش 0 اسوم نمهملادمعو ا

 ل أ ىأ(هن ىلاعت | بجاو ده_ثلالوقي نازح ملاومك هيلع نولص» «فيك مهما ءهناوهالصلا قدهشتلا مهماعن ناك هنأ

 ءنب ع ككسسسسسسسسسسسسسسسسسالاساساالالالاااااااااااوس1717ا7س777االل

 ىلع هنافدو ءسم نيا نم رفعجو أ نءاودوعس منيا كردي ل رفعحاب|نالاعطقنمنوكياضب اعوفرمهنوك ىلعو ىلحلا لاه ب لاطَقأ نبا كردي رفعجابأن الاءطقنمنوكياضب أاعوقرم هنوك ىلعو ىلحا لاو بلاط ى أنبا
 الو ٍل-وهيلع ىلاعث هللا ىلص ىنلا ىلعا,ي .ةللدلةالص تيلصولا ني ”الثو نم“ :ثاةئس قوت دوعسمنءاو ةئامورشعةنسدلو ليقأم

 ىذاقلا ك>دق ىكدلال وق لطف عصتالابنا انعم سدلو لمكنالىأ( (متتالاهنا) تننظلا» ءانعموأى أ رلانم(تيأ رل هدب لهأ ىلع
 هيدإدهاشلا هلوةهيلع بقت ادةورفعج ونأو هافلس هلاوا ف فاشال ناب هسفن ىلءرعشيلو

 ضور-:نمئسلتدبلا ل هأ ىلءةالصلاناىلع مقسنمءاملا مطمفلاركشيو « دمر نمسمشلا ءوضنيعلارك_دق
 0 بم هناىلعامدرفن ان نمينو كيندال ملاتس سقيم لا رت داون اياب ”ىذاشلاهيلعواءاجا:الصلا

 حسنلا ص هي ديزو هب لالدت_ىالا عصيال يعض ثيد> هنايركحدقو عطةنموأ لص مدن_.ممئيدحناهنأغهيورب لب هسفن

 ف عض رهو)نيعلا نوكسو ملا حتي( ع حنا رباج) رفعجوبأ ن عثيدحت اذهل قانيأ (هءدادو)
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 صضئارقلا هلع تدج ول_سملك ىلءفإوهيلع ىلاعت هللا لص هن ءامعم5 ريا ةدحا وريغةالصلاوأ

 ىزنمتنا امداعاهيلعف لسو هيلع هلأ ىلص# ماعلض مودهثش لو وىلص ن .ةمياعتالصلاودهشتلا لعتي نا

 هنمتء>عءدقلوهيلاداتثسالاالوهءاعداوت هعالا يمت اللوةاذهلاقوهللاهجر فنصملا هلاقام رك ذ ذم

 ةد-حبضص رغب 0 هوةعيضولاةرامعلا ذه ناءتالا ىلع رساكتو ةعينشلا لا ةملاوذه ىلعمدقأ فيك

 نيهارب راو ةعونةماننسو ة-غلارادح> ىرتسو ةحرضقى او ةديضفيهسقن ىلع اهيعدم ىداني

 رعالا نا ىلع مهقافثتالةروكذملاَدن" الا ريخالاده ثلا ىفاه وح وىلعةلدالا نذ ةعونمت الو هءوطقمال

 هللا ىلص هيلع ١ .ةلاوةالصلانهدامعرمأ د ةهللاو هفالخ ىلع يلدلا مق 2 :ملامبو>ولا ىذتقي ىلطملا

 اولوقلاقف امر ومأملاةالسصلا هذه ةيغيك ن عمول أم مع ىلاعت هللا ىد ذرةءاحصلاناتدت و ملسو هيلع

 نيرمالا 0 +ر>5ده-كَنل اوهالصصل !ىفماللا اوههوهاعىذلا م السل اوهرخ 1 ىلا د<# ىلع لصمهللا

 8 ءلامهماعده_كلامهملعال لو هياعىلاعتدتلا لص هناهحض وبودحأ 9 نبلغاو نيميلع“ او

 لاحم ا رهاظىف ةالصلا ىئفامهوومرخآ ىلا لص مهللالاقذاجب روما يحلم للك اولاةفهيق

 أ كيلع مالسلا الوش سو هيلعملاعتمتلا ل ميلع لعند نم لك ناك :الصلا جراخ ناك ول نادديؤنو
 لوةنملاواهمامتب ظاقلالاذ هبهيلعةالصاابههجاو نملك اذك وهوملعام هناكربو هللا ةجرو ىنل ا اهيأ
 هوغو سو كيل عىل اعت هلا ىص هللا ى :وأهللا لوسر ا,ّكيلع مالسلا ءالصلا يك ىفنولو ةياوثاك مهنا
 هن" الاةلالد هجورهظونآرقلا فا! ناوبلا جرةعاذه جرخفةالصا| ىفةيجتلا ىلعدئاز هوملعت أخ
 قمالسلاهيداربهنا لمت<ةالصلا فيك-فكيلعم السلا انف :رعدقةبادصلالوةناهيلعدروأو هيلع

 متركذامةياغن اولالدةسالاهءلطد لامد> الا هقر طاذال دلاورملا دمع نبا هلاقاك ةالصلا ن نمجورلا

 5 ب وجو ساذأ م ءاكااذهوةفيعضنا رتقالاةلالدو:الصل| فبوحج ولا ىلعمال اب ةالصلا نا رتقاةلالد

 اقف مالا الكيلع مالسل اذه مهوقو ثيدحلا ظفلءدربدانلوال نابسيجأو ل ريغوهورالسلا
 0 الا ىناع كالا, لد.امناو هنانقا,لدتس !لئاسلاوةالصا نم ممالسلادار 1!نوكي ى ىد

 نيسعك ىنيل ىليلى أن بان +رلادبعلاادنسمىراخببلا فامةخسلا ن هىاثلا ليل دلاوهدعدأم طفش

 انتماعل5 هللا لوس رابانلةئانيلعج رخ : ل .وهيلعملاعت هللا لص ىلا ناةيدهشل ىدهأ الأ ل اقفد رد

 ميهاربا ىلع ت ملص |[كد ل آ ىلع ود تىلعىلصمهللاا ولوقلاق ةَم ءاعىلصت فيكفكيلع من فيك

 ملسمهج رخاوديحديج كنا . هاربا ىلعتكر ابك د لآ ىلعو د 2 ىلع ا طلا

 (ةقطم ابنك !دالصلا ةفص ثددا احالا نمانماعدق تاق ناف#«نذسلا باد أو اهةأاس قرط رط نمد ريغو

 اذاوةالصلا ىف ىق اهدار لانا ىلع ريك: ريغ نم نيد اوءاملعلا قابط| َنماذه ءتاقوةالصلاب طلعت

 2 كلذب حي رصت ةلادر ءلوقت لباذهي قتكتالوتي حالا تاينزؤد ميج: 9 قريقللا نونة

 هللا لور ىلع ةال_صل| ىف ث دح لاو ى> سا نبا نءنيقيرط نمهدنسم قدجأماو راميفاضاأ ثددحملا

 هجر فنصملا ن مسد ءلاوهرخ ىلاهقاسو هتالص ىف هيل عىلص مسملا«رملاذا هي ب ىلص

 ىناثلا رهظالاوةالصلا فوةالصلاريغىفهنالمة<ةالصلا ن ,عمف اسف سمح ش *قلاقهناىلاعت هللا

 ىهةقثلاةدابز نماذعو ىفاثا | ىلعاذهدعب ركستي فيكهللاناحمسقى بتنا ّمملعإك مالسل أو هلوقل
 ةالصلارهضيصخت دعب تلةناف اهيل عدن" الا لج ىلا كلذ هاع دقه ذم ىف فاش !ااهاوردقوهلومقم

 أَ اولص م سومياعىلاعت هلل ىلص هلوق ع نءمولعمبوجولات تاق#بوجولا ىلع دءامشد دحلا ىف سل

 رك ذ ماج وجو مدعىلعح راخن ملل لدماي#لن ها نههنالص قاميوجوهمزاب هالو لص[ قومج ءأر

 تنلدالا نمو ق.يسامىأ مدقتامىنعماهأو رك دا د 1 مسوي ءاعىلاعت هرب ىلص هنع رخأآث يداحأ

 1 سس سس سس رو برر ص درج جيس دج بجو بوووو صصص صو ةبس ك3

 3 : "الإ



8 ١ 
 عمس مل_بوءيلعىلاعتهّللا ص هنا اضيأىل عت هللا هجر فنصملا مالك ىفىن” الادجأ دن _مىفامةيث "الا
 مئاذهلجع ملسوءيلع هللا ىلس صل |ةةهياع لص: لو هتالص ىف ىلاعت هللا د محن لف هتالص ىو عدي الجر
 ىلاعت هللا ىل_ص ىزنلا ىلع صن مث هيلعءانثلاو هديمح بأ دبي لفك دحا ىلصاذا هريغلوأ هل لاف ءاعد
 طرش ىل_ءهنالاوونابح باوك اسئاو ىذسمرتلا هج رخأ يم ثيدحوهوءاشاعوعدي مثلو هيلع
 هاعدلا اذه نااضيأ لاقي دقوهالصلاةداعابمرمأي لهنالبوجولا مدعىلعءلدءاذهن |تلقناؤزيخيشلا
 هللاىبصهللالوسر انديديبعنب هلاضأ نعهعماحؤ ثيدحم اذه ىو رىذمرتلا نالئالصلا ج راخنأك
 ىل_هللااهيأ تلجع هللاةفىن-جراوىلرفغامهللا لاقو ىلصف لج رهيلعلخدذا دعاة ل-وهيلعملاعت
 ريغناك هناتلق بختاسعةيا ددف و عدا مث ىلع ل_صو.لهأ وهاعىلاعت نادجافتدعقف تيلصاذإ
 ةداور ثيدحملا نم رك ذامواهتداعا بتال ل غنا هناوأ اهداعا هنا ل متحي و:داعالابهمأي ملفاهب وج وبرلاع
 درودقونيخويثلا طرشىل_عهتاورو هبوقعم رخ الا ثيدحلاةضراعملعاصب ال ميعضوهف تاقئربغ

 فذصملا لوةىلعدروأ مثةالصلا ىفهدعب سو هيلع اعت هللا ىلص ىبنلا ىلع ىلصي ودهشني هناي رصنلا
 ىو ردوعس»ْنب هللادبعمهممنيعباتلاو هءاحصلا نمةعاجه.لاق هنا هلاقاميف هل اسال ىذاشلا ىأ هنأ
 افوةو هواعوفرمهنءىور ىردملادوع_موبأوةالصل ا ىفةبجاواهاربناكهناهنع ىورودهشتلا ثيدح
 نايحنبلتاةمو ىويبلاهلةناك ىعشلاو نيسحلا نب ىلع نيد جرفعج وبأو رعب هللا دبعمبأ مهنمو

 ىقل_.نح نيد_باو ف:_هملا هل ةثاكهيوهارنبقحساو ىدر والاهل ناك ىظرقلا بعك نبدجمو
 ضءبىحهصنامو حرش فلاقو رك ذامىذاشلا ىلع ركنا فنصملانا بئاجعلا نمو هنعدنأو )
 نبامالك مهضعب لو: يضفلاوةنسلاوبوجولالاوقا ةثالث هلّمملا ؤكلام_هذم نءَنييداذغبلا

 هناك ىفاضي أهل ةئودإ ا ىلع بو+ وال لم همالكو ىفاشلا بهذ ك ةالصل |ىفبوجولا ىلءزاوملا
 نيغلاخناةلدا نم قأمسام لقن امدعب م مك لجا نموهوهلدالا ن وع هرأتك ىف راصقلا نب اةرابعواذه

 ةريخالاة لحنا نوك.ةبوجولابنولث هلا هيل دةساامزاوملا نبا نعل ةنامهج وهالصل |ىفاهتيض رفىف
 ةالصلا اهيفرك ذي ناسجو ياتكسلا ةحتاف فاك هديجمتو هللاركذ تنمصتىةالصلا ناو هيلع ملسنلل
 رك ذفةماتالاو ناذالا ىفاك هللا عمدرك ذ نعال صااومل تال ىتح لو هيلع هللا ل لورلا ىلع مالسلاو
 تنيعتةزاوملانبا هلام حيح_صلان ان آر قلا ماكحا ىف ىف رسعلا نبا لاقوهيلا لام هنا لع ديههجو
 ىف جاحلا نيا رك ذاذكو م-مئا نمر وهم ماماوهو ىبتنا ف الخلا لئاسم فدان باك اتةوو ةيقيك
 فلان م رسمك هيلااسهذهناو مهمهذم ىف عجا رلوقهنادنم رهظذمال_لادمع نب اهحراشوه>اهنم

 هريغحرصي لو ىفاحصلا نعاذه لن اذاوانههمالك نمهضةانيام عمرهاظأط خذوذ كلا ىلا هتدسنف
 دهثتلادعب هياعةالسصلا ىلع سانلا لعولوصالا قمل هدفم همكحو ايتوكساءاجارعصي هقالخ

 ىقذللام ,وةعامش | وةقينح ىلأاك ىعثاشانيفلاغا ةلداامأو هفالخ ىعدب ف .كسةنايددالاهويلعتو

 هجر ف :صملا ل ةن[كىريطلاوى :ريشقلاو ىناطخملا ورذنملا نياك ةيعفاشلا ضعبسهذهيلاوهيل اوقدحا

 هنمةباو ىف دلو ةباحصلا نم يرمعو ةعب راو نع ىو رملادهثنلا ثيدحو ةلدامهلو ىلاعت هلل

 هنا لقي هنا اهتمدوجو نم هنعباوجلا لاق مثيلا ىبسولالي ةئاهلصفوا تار واهدرس مث ةالصلا ركذ
 لومالسلا بوجوب تلق كلا اممموهيبفانيالرخآليلدب اممقةالل هلا باجاوةريخالا حلا فس جاولا عيمج ||

 ليلدي هنوبثلانباوجوهفمياوجناكاخهومتبج وأ دقو هوج رمبعة.زايفدهش انه ١
 ماللاك ةالصلاب صوص هناي دقو امههدب قرة ىاؤهالصلا ادكوهميلعتب تدثدهشتل ااضءاورخآ

 بدحصتمىانل انالا_ميلعامد_ةمبوجولاناكبوجو ال ةيفان:كولدهشتا|ث.داحانااهنمو



 7 نطاوملاف)*( لصفأ#
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 9-5 لاا فك هلا نللخ ل لكبيكؤعر لف 000 7 ع لصالا |

 مسومياعىلاعت هلل ىلصهيلعتالصلاتضر هودالصلات ض رقنيح ضرفدهتلا نانا 5 مأرأ

 ىقهرك ذمد_ءرضالغاه_-طرقل .ةهميلعت ناكد هداف هجاوزاهرييكت دعي ب ازحالا هنآت تارننيح

 لو ةناسخ تاق نافل يا عىل_صن فيكس مالسلا انفر عدة لسوهيلع هللا ىل د هلاولاق اذلقةياورلا كلت
 ان يللا دهتن ل عا سو هياعهللا ىلصهناهيؤىذلا ىورملا عيمعلا ىف

 عر اومةةموق:نا تش نا كنالص تدضق د قفا دهتلقاذاف لاق مث هلوسرو هد عادم

 0-1000 .همتلا قرا د_.عنرا هلاقاك ةئسالو ةبجاون تس !ابيذد .اعمالصلا ىلعلدب هناودعقأو

 |ىل- 7 لا مطلع هو ثب دل قر دم هزاز وممن لالا فورد ومب 0م
 ١ بادعا لق هنااضي أ لمت< هنااضي او هولاوالةدهاش ثددحما قرط عمت“ توتو للالو لوا عوا

هاولوة:الم-4لاق ةهللأ ىلع مالا نولوةناوناك امايق ءعدر ووهاضي ًاوهيلعةالصلا
 !إ لسا فات 

 لد: ىلاناعمهيوجوعممالسلا ركل درتوملا هلو لوح حا غارت اسعمادكاولوقنكلو مالا

 اذ_همتولف وراد ل مهارات راق وب سل دهشتلا نابنيلثاةلا ةةينح ىلأ باهصأ ادب
 ناعدبالو هءةضرااعملا ساطي فه.نولوةيال مهو ده ثلا ىلعةالدل ا ماسعهقيلعتل م ذالء,ماعالمادناك

 ٍْ | ارت حالا رك ذ امتع ىبت |مهدنع| ملع فوقو ههنال بام“ ءسالأ م امد اراالاقي

 مم طع ل أو ى>هنعمسإك هلاقأم .ةهتئطذتو ىلاعت هلبادحر ىف د ثلا عاابدقو اند

 , ةحاصممالواءاجاالوةن_تالواباتك فلاخملذاى ءقاش ثا | ىلءالد فت ىلع عنشن وهاسكا عمشملا اذه

 ني هما ضعب لاقل زد رف لو همهذمن سأ هم نمل ذ دعو ةماي ةحضاوةلدابْك علب ة>جار

 هاج سيردانيادرقت قروذحم ىأوتاق مساق نباانخي ثلاقو ىبتنادرغتلااذبحناكا الذب هدرغت لولو

 نموىواحطلا هلال لقانا تمار ظنلات نع مأاذا ن كلو ىهتنا هلدريغةقفاوم ىأ هلةجاحىأو
 ناكل لعل ءاحتاذأ» ,ولاقاميهفعالبلاالالوسرلا ىلعامو ه1 12 .عدالا لقا: || ىلءامو هعمن

 هركذ ثصانوهوباتكلا اذ هرم عقود ئال ىذلا باماالا با أ نماذهو ىلهعلا ساذج نمءاز 4

 ةحامالا دق م ردا الو الدق مالك ملعتلا لاو 6 : رمال ناوهو دن عهتلا ىف ىوتسالا

 لاول هياعدال هلاروجو وىلع مهل الدتسا مة سر الذ ةقينح ىأ 1 :عروجولاوةيعقا اكاادنع

 رمالا نوكي ف ىح راخمانمبوجولا د. ةمسال وة. ناالا كل عىل_كن فيك مذ وةدعبهرخأ ىلا لص

 راظن هيكو ليا م كنا تهنالبوجوال

 | ماقالاو نطو انك ناكفءانعمنالر 22-سللا لدمق نمو 45 ن <امالا فىأ * (نطاوملاىف ل-هفال#

 ل ول ابل (بغر روس وهيل عىل اعت هللا ىلص ىو لا ىلع مال اوةالصلا اهيق)ن سإ و( بحتس ىتلا)

 3 اوقلا نمه-.ق مةقرعمة- مغرلاو ريت ف طءوهو اه يفخر وح وب يغرخاا نمةه>ءملادبد ثنو

 ىمسوأ ,يذةلا ىفهللا ىلعءانماا وهو (ةالل هلا ده شى ) هيف بغر طا م>: ملا (كلذ ن م) تاوثلاو

 نافريخالاو لوالا لم_ثداو_ةلطاوخحاهنلاالا هلاالنأ دع أ | ميؤىلاعت هلوةوهو هئزح مهابا ده_ثت

 ىأ(كلذو) هل بق ىذلا لصغلا ىف(مانمدق كل هلودصقم مدقت مرم_الا ف مجاو لوالا فس >ةدم

 قرون أملا(ءاعدلا لبق )الورد رادشأ وة[ دمشلادع هل قاس مولعملا هلو هنطوم

 نههريغبال (هيلعقءارقي) مدقتكهحيشةركس نباوه(ىلعونأى تال ءاثاموأهقفلا تتك

 ى هرافلا اما د >)لاوةقورعمةنيدم خامل بسن( ىخابلا مس لاو أمامالاانث د-)لاقةزاجالا فراط

 ىذمرتلاوه( ظفاحملا ىسع ىأن ءسياك نب توتو ءىعا ملا مساقلا ىأن ء)هتج 2
 25525 2552 0 0 2 م 0 - 55

 بداص
 اهي



 ىئو(دب زي نيهللاد_بعانث)دوادىلأىوسةلا بكا باعت أ هنعوهريغو ةنديع نبا نعىورب ظفاح ىزو رم( ناليغنيدوانث)
 ىلوم ريصقلاو هوءادالادب وحب ةءارقلا ماهو هوءارقالا نمل عاف مسا( ىرةملا) نرلا د_.عنباوهول والا با دلاو دب زةخسن

 حيرش نب ةويحوهلمرحوةدحوم اب حاب ر نب لعن ىومو ةقين- ىلأ ن ءىورة كمل زن ىرصبلا ةيحان نمل _صأناط#|نب رعلآ

 (ةويحافت) نيتئاموةريشعث الث ه:سىفوت هريغو ىفاسفلا هقثو ريثك قلخو ىن.دملان با ءهدوهار نئاودجأو ىراخملاهنعو مهربغو
 زمهف نونرسكب (ىناه وأ )انت دح حن قو( ىتدح) ريغص:لاب < رشوءاب نوك -وءاححّتقب ةويحو( < رشنبا]:ويح نعةخسنقو

 بذجيىلا ةبسءايثةد_حوف نوكسو مي حاشي (ىنحنا) واولا|باوصلاور ع+: ىفو(كلامنبو رعنازءاغا حتشب (ىفالولا)

 هناهربخأ) ةعبرالان سلا باحتأ عمر هج رخأةئامثالثونيتنثا ةنس فوت يعم نبا هقثو ىرصبلا جحدم نم نطو
 ءاغلاعتفب (ةلاضف عمس
 - قو(ديبعنبا)

 باوصلاو هللا دمع نا

 ىسوأ ىراصناوهولوالا
 ةسدخح اواد_>أ دهش

 هلجرخأىزو را ظفاملاد_جحاوبأ( ناليغنبدو انثدحإ) لاةمدةتدقو نه لاو لئامشلا ب>اص

 ديزهحسفىفو (ىرقملادب زب ني هللا دبع ان دح) راهنمتئامو نب رمشعو عن ةنسىف ونو نةلا باحصأ

 وهوباط#انبرعل آىلوموةكملي زنئرصبلاريصقلاب ف ورعملاو هولوالا باوصلاوءان نودي
 هنأيب مل 1 رش ةومحنع) نيتئامو ةريشع الث ةن-ىقوت و هريغو ةفينح ىلأ نعكو رهقب ظءاح

 ْىناهنيديحهمسا (ىفالو# ا ىناهوبأىن:دح) لاقةي>هسارقو مالعالا ف سا.قلا الخ ىلعةويحو
 نيعبراو نينثاةنس فوت ةةثوهولالهنيدجاهنا ناهربلالاقوءاياملادب از و < ءرخآ ىف :زمهئناهو
 مث ملا تفي ىلا ىلع وي أو هو باوصل | ىهو واوبو رعةخ#ىفو ( ىن4اكلامنب رعنا) نيتئامو
 نمنث اهنس فوت نازيملا قدرك ْذوةَقُن ىرمهموهو جحْذم نم نطي سن ةبسن ةدحومءابوةنكأس نون

 ةيواعل ق ثمدءاضةىوو
 ىلص ىنلاعمشلوقي)

 مو هيلعىلاعت هللا

 (هنال_صقوعد:الجر 0 : اناا ءاقلا نال
 ل_د:ذ)اهرخآىفىأ 2 اي ع صا عتفوءافلا مضي( ةلاضق ةسديا وك اموت

 ىلا «”هللا ىلص ىذا ىلع 7 نيسجو ثال' ةنسونو قسم دءاضق ىلو ىنادتل اد ونأ ىسوالا ىرا ىذالا دق ني دقن ريغصتلاب
 لفقاأ )ل و هيلع

 ىنلالاقث)ابباعدلا
 سوهملع ىلاعت هلأ ىلص

 محارسك(اذه لحع
 ىف ل>ءّثساىأ ةففخم
 هثانثلمق ةكرشلا هئاعد

 ليسو وهىذلاه.ر ىلع
 لجحعةخ-فقوهلومقل

 ةحوتفملا ملا ديدشتب
 ىل_ءءاعدلامأ لدعىأ

 ىأ(هاعدمث)ةالصلا

 (هريغلو هللا ةؤ) هماط

 اماعاباطخه_ءطاخأىأ

 هلوقب ىأ (هيلعءانثلاو هللا ديمحتب أدم 5) مخالادهثتلافدعتوىأ(كد_>اىلصاذا)ه. صةةربغ ( ث افش هو )

 4 لا جاتحاامب ىأ (ءاثاعإ هيلعتالهلادعب ىأ (دعب عديل مث) ماك ىأ سو هيلعملاعتهنلا لص( ىلا ىلع ل صيا مث)خلا هلب تاوحتلا

 ىوربو) ىلاتلا ذك ,ةالصلا ىفمو ةودوادوبأ هج رخأو حيحت لاقو تاو عدلا ف ىذ.هرتلا هجرخأ ثيدحلاو سانلا نمل أ ال ىأ
 نابراةةمام_هانعمو ىملا ىلعءاحلا سدقٌتب هديمحتب لد م4 | ىلع مما مدقتب وهو هميظع:بىأ (هللا دي > .ةدنسا || دهريغ نم

 مثمكاحلاونابحنباوىلافلاودوادوبأ لوالا ىورذا ث عمو فندملادنعهل قام ىأ(عصأ).دنسو أ[ ىناثلا ظغالاىأ (وهو)
 هنا ىل_غ عمهم !ءاعدلابهرعا لي! دب هنسلا هاعارع ف ةحيهنوةقفشرمأاذ_هنال ىحدلا هم دون مةالدلا بوج و ىلعثيدحا ىفةلالد
 ةالهلاةداعابمرعأ لهنا ثيح_دوجولا مدعىلع ل دهيفلب بابحتسالاف

 دهشتلادعب ( هنالص قوءديالجر ملسوه اعلا ىل_صوننلاعمسلوةي) هريغودسجأ هاج رخأو ةئامو
 ملسو هيلع هللا ىلص لاقف).دهش دعب( ملوهيلعملاعت هللا ىلد ىلا ىلعىل ه:1ف): ريخالا لنا ىف

 هللا ىل_صه_لعىلص» نا لق هلع ريغقه.ىلأو هءاعدب عرسأ ىأ ماريسك ونبعل اعسقب (اذهلجع
 ةليسو مدينا هلدبالة_اح لأ نم نافىتأ اك هاع ىلصي ىت>ىلعمءاعدلا نالإسو هءلعىلاعت
 هريغلهباط+خهجو وأ (هريغلوأ هللاقف)هيلاهب رقو لجرلا كلذ بلط ىأ (ءاعد مث) ةجاحءاضقل لصوت
 ىلعمد_هي ىأزمفاب (ادميلفك دح أ ىلصاذا) واولابهريغل و ةخ-:ققومالعءالايدارماوهو عم وهو
 صودخالءانثلاو حداد يغيامدارملان انآ .بلري فت فطع( هيلعءانثلاو هللا دمح:ب] ىلبةيلهءاعد
 مث) ل-هىفل_هفذاك رثعةثالثو د تغب ةقلتخم تاما ور هتيفيك ىفو لا تايحتلا هلوقدارملاو دا
 ل_ظضنار و املاءاعدلاو ريختانم(ءاماعدعب) مالا ةنك ا-وأةرو كم مالب( عديل مث ىلع لصيا
 مح :م.(هللاديجمثي ]دوا دونأءاور و ىذمرتا| نع فنسملاءاود ىذلا( دخلا ادهريغنمىو ربو)

 هباور(عصاوهو) رخآده ةجام نبالةيناثلا باو رلاو برأ ةةمامهانعمو مظعتلاهانعموةلمهملادو
 ناك ناه.هنلاه<ر ف :دملالالدةءا مءاعاو رظنهيفو حدما هنا ل ناو ىنءملا ث يح نءال.دنسةوقل

 تمدةءرخآى ب رطنمدر و هنافهيفعزوندقورماك اهيذاوب وج د ىلع ىذاشلا +لدتسا دقو ةالعلا ىف
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 هلوأ عتفب (دعص, ال ضرالاوءامسلا نيب )امهمم لك ىأ ( قلعم) ةلفانل اود وةك ىأ(ةال_صلاوعاعدلا لاق باطلا نيرمع نعو
 (ىبديىح) امهممىأ(ئث)ةالصااوءاعدلا نمزك ذاممئأ (هنم)هشرعناكموأ هلو. لم ىأ (هللا ىلا ) عفربالو عاطيالىأهمضو
 نصح ا ىقهناالاىذمرتلاهاو رهثاعدل+قىأ( سوءهيلعىلاعت هللا ىلص ىذا ىلع) هنالص فل وهلا ةةيصب ةخسن ىقوىعادلا ىأ
 ىلاعت هللا مرك ىلع ن عو) ةليسولا تعنوةومنل !فصووهر وك ذملا 54 شنمنأ ىلعهيدن هي هيقو كدت ىلع ل هب ىدح ظفاي نيصحملا

 هياو رق ىلع ىأ(لاقو)هتعباوثلا فخ بشل اونأءاور (هانععل_سودهيلع ه6 ىلاعتهّلايصونلا نع ههجو
 3000000 ا تت اح ع ا نيعلا ل عو) دايز
 بعشق ىيبلا ظفلو

 بوح ءاعدلا نامكالا

 ا لهأو د < ىلعىلصد ىد

 ى-#راو ىلر فغا مهللا لاقو لصق لج ره.اعل*:داذا | دعاول_سوهياعهتلا ىلص هللا لو -راشب ام رد

 مث ىلع لصو هلهأو هائهللا داو تدعقف تيلصاذاىل هما اهعأ تلد عدل ملسوهيلعىلاعت هللا ىلصلاتتف

 ةبوجابهنعىرضي لا باجا دقلوقا هب هاعدمىل ءلدي الف ةال كلاعب ناك هنأ ت دعت هلوةرهاظو عدا

 قه رصتلادر 2 ا ريسخالاة كل ادوعقلادارملا نال ترك ذا هيذأ 2 سل هنأ . داحاأ ر_م لآوةداور قوهتدب

 (ةالصا اوءاعدلا لاق) ىذمرتلاهاو راك(هنعهللا ىذر باطلا نب رعنءو)داربالا عفدناف ىرخأ هباو ر : ىورو) هلوةىنعماذهو

 ا اروكدم سلدال_دلاىأ ظ_فالا اذ_هناليقدناالاةصوصخملاةدابعلا هيدا ارملاو ريسفب فطع ىأ (بوج<# ءاعدلانا

 دكان نال يقعوا ةراعتساو 45 هلوم#فوقوم ىأ اممم لك (قالعم)روهكملاوهو ىدمرتلا ْ / هلوصح لك نع عاونم

 هللا ىلص هيل عىل هي ى>)هيلاهعقرتءاضر مدعل( ْيثهنمهللا ىلا دعصئال ضرالاوءامسلا نيب هيدعصت | ىلصي ىح) هلوصولاجو

 ةالصل | ىلع فقوةمافوءةوتايقاذاءامسلاىلا عقرتو تك نينمؤملالاعانال( سوهيلع ىلاعت |! ىل_ص تلا ىلع ىعادلا

 ءامسلا باونأ م ةفتالىلا«تهلوقرسفدقوهيلاانّدِليسووهوهللاىلااندشراوانادهىذلاو ههنالهيلع || (سودهيلعىلاسعت هللا
 (ىل_عنعو) هنمعئامالو مسحت اها ليقو ا مح عفردا رملافماسجالا تاغص نمدوعدلاو عفرلاو اذهب هر اعراصتقالاقو
 ىعمىأ (هانععلسوهيلعىلاعتهللاىلص ىنلا نع)هريغو ركاسعنياو ىرمملا نعداو ر بلاط ىنأ نبا نابراعشا ىرخا هلآ مضو
 نمدبالف(دهتل [ىلعولاةو) ملوهيلعىلاعتهللا ىلص ىلا نةثئاعن عهيفداز هناالارعث يدح | وداعا هتدبلهأركذ
 هاور(ىورو)هيلعمالكلامد_ةتاهبوجو و لمكالاوهاذهوهراعةال_صلاعمل الا ىلعةالصلا ملعأ مث ىرخ'الا نابل

 همزايو هل حتقت الفءامسلا نع(بوجمءاعدلا نادوعسمنيا نع) ميتدنس ىاريطلاو فازرلا دبع 00
 ىلاعت هللا ىلد ىلا ىلعىعادلا ىلصي ىتح)لوبقلا مدعلةراعتساواليثةنوكي ناز وو لبةيال هنا ا 7 0 ريطلا
 دقفهداعا نموةععلا طئاربش نم سل لولا اذاةالصا| قد. وجوىلءلياداذه قس.:او( لس وهيلع ةق ا اىورو
 ىقهجرداهنكأ هري-غهلهفاكىلوأ ناكالةةسما:طو هاذه فنصملادعولو ل.ةيالو هكلعالاع عرب" 1 1 ىلءزع
 هللاأ ب نأ ع دحادارا اذا)دنسمجيحص ثيدح ىف (دوعسمنبا نعو)اضيءاعدلا لك هنال ده هارون أو بيعت
 نإذكل ليقاذا هريسف:ىفن اح رب نيا لاو ةكتاغلا ةرو سى كلزلاندشر أك (هياعءانثل اوهحدعأ هميلفأ يش 0 000

 -نلا عيمج منملا هنالمدجوهياعءانئالاظحالماهأر قيلودركشيالفةكقفلاةءارقب ايم ىحأ ادحأ -- 7 ام
 هتمظعظ_حاليمث حا ميجرلا نجرلا هللا مس هلوقيهيلاراشا اه قيقدواهأياجدم و رخ'الاوةنويثدلا ا 00 و
 ضوغي مديعن ايا هلوةهيلاريشب اك عوض اهياغعضخ مثنيدلا موي كلام هلوقب هيلاريشملا هلالجو || 7 30و 3
 وهام ءاعدلا ملعتةروستيمسكلذلو حااندها هلوةل هّتجاح هلأس منيع: كابا هلوقل هيلاهرومأ ىد اك 0 ب
 هتاقولخم برقا عفشت ل (لسوءيل عىل اعت هللا ىلد ىلا لعله. مث )ه.ىتدلي وهقحتس اسعى (هلهأ ىناري_طلاو قزارأا دمع
 (عجتينا) قيلأووحأ ىأ (ردجا) ةيفيكللاهذ_مبهاعدىأ (هئاف) ىمظعلا هل يسولا هناف هلا محأو دارااذ هنع حيد لاس ل ا 57 6-1 2 2 ارااذاإ هنععكدنس
 (ايشهللالأسإ ناك د>|

 _ وهىأ(ىصن مثله اوهامهيلععأ.ثلاو رهدمح ةخن قو(هحدعأ دديلف)اهريغوةالصلا فىأ

 ةباور ىلعريصتو 02 نههناىلاعت هاوقوكةغل ىلءءايلاءاةب وامو 6 ىل هينوك نانكمي د( - وهيا عىلاعت هللا ىلص ىنلاىلع)

 ً .(عجني نا)ذئنيح لأ و ىحأ ىأ (ردجا هناف) ه ولطمىأ(ل اسل مث ) هلوق نمهدعبامو لقال مثالملاوهوريشك نما نعلق

 ثيد-4ا ىو هللادححن أو تحاو تحجنو هةجاحترمم ةوهتملط باصا اذا مخفاو عجن, حف نهامهدتةب وأ مدا رمسكو ءايلأ
 ريدتف لمن عجني نار د>ا هناف هلوقب لاء ث وح ةالصلا باجة سا ىلع لياد



 عمار ثمىأ( ىفولء نال وهيل عىلاههّللاىلص هللا لو سراة لاد) نأسنالا بع.شىف ىتويبلاو ىلع ىنأورازبلا اود ىف( رباح نكوإ)
 ٌريخأتك رك ذلا ىف خورخؤنالءانعمىو رحل لاوه-ة> اه دنعهيلات هتان وهئار ونمهقاعب ثوح أ( بك ا رلاحدقك )ام د-ةءىنوك

 ىسبتنا « درقلا حر_ةهلاب كارلا ف اخ طرناك «* ناتحلاوهفاخ لم < وةيدعتلا نم هغارفدعد هل دررخ [ىقهحدق ىياعت بكارلا
 اموليقةعلا لاح دزعهك رتوةجاحم ادن عهيلاتافّلالا ف سكارلاحدقءام ل منوم هكتالرب د ةةلاوأ هنمءذخأ دة رثالا نبال هوو

 151 (هعاتم عفر ٍو)هلحر ف ىأ(هعضي مثهحدق'العبكارلاناف)لامهتنالو راب هحّدت

 ىناريطلاو قازرلا دبعماو رث يد |اذهو هرولطموهدوصتتم عبو زافاذا عدنا نملءافلل ىنم هلوأ ضب

 ىاهطسوب و اهم ول_بي هيا ءىلاعت هللا لص ىذلا ىلع هنالص مدة عك د: _دا.ثدلا ىلأ ناو

 ةباحالا ىة# لسوهيلع هللا بص هيلع هتالص نهرثك أ املك :قأ.ام هالدب وىرضء ل الامإك هئايدأ

 هللا ىلصهللالو رلاةلاق) ن اسهالا بعش ىف ىويبلاوىلعب ونأورازبلا هاء راميق هللا دمع نب( رباج نعوا)
 دب رب نمىأ(بكارلان اف) لاقهنلا لو سراي هح قامو لق( بك ارلاحدقك ىنولع تال -و هيل ءىلاعت

 هدنع(هعضب مث)هوفو هيرشي بشخ نمريغ_صءاناوهو(هحدق ال ) وحتورفل هةلحاربوكر

 اني (هررش) ءاميرش ىأ(بارش ىلا جانحاناف) هّتلحار ىلع هإ-ديربىذلا (هعاتم عقرب و)

 ملناوىأ(الاوإافلا اف ادب ازو و: :زمهلا (أضوت) هحدقءام نم(هوضولاوأ)هيفهعضوىذلاهحدق

 هنذعمت ا :ة”سال ضرالا ىلع هيص ىأ ءامفارهىأ ف اضءرب دةّدب(هقارهإءوض وأب رشلاحاتم نكي
 لاقةيبرعلا ب ةك ىفهليصةتوهقارها لا ةيفام سب عم <دقوعاه هتزمهتلذبازهقارأهقاره لصأو
 هومدقف هاو نتعا لبهريغلاعبت ىرك ذاولم ورك ذلا,ؤ ىلع عيلصاذاىفو رخو الءان عمري غو ريثالا نبا

 ىلع:الصاا ىف ىرك ذاول عا ىأ (ىفو_هجانكلو) هلوقبهيلاراشأ[كهباومتخاو هطسو ىفدو ركذأو

 َِن وكرلادب رب نمنا (مكهئاعد نعرك ذرخأتل خسيلب ىلع هيدشت هسيفف( هرخ آوهطسوأوءاعدلا ل وأىف)

 وأ هيفامذ-خأ يفهحدقل رظني مث ضرالا لععوضومهحدقو هلام عمحي و هلمحيفهءاتعأد بي هةلحارل
 هئادهىفهنعمللا ىذر ناسح لوك اذهوهقيرب

 درفلاحدقلا ب كارلا فا طيناك « مثاهل [ىفط:نيجهتناف
 (ءاطعنيالاقو)ارخآواطسووالوأ هله هل.ةام ىلعةداب زثيدحااذهىفوهفلخ حدلا لعحن بكارلاو
 ةئاممالثو عت ةن_دىفوت ةيفوصلا خب اشم لجأ نموهم ىد'الا ل ه-نبد# نيدجأسابعلاوبأ
 ءاهقفلاد_:ءةال_صلاناكرأ هنمومانبلا ناكرابت م-ثاهممدبالةمهمرومأىأ (ناكرأءاعدلل)
 ةمدةموهام هش ةينكموةيا يح راعتساهيفودب رباماهب لص<2 نأ :]لا]ديااكريطل |حانج( ةحنجأو)

 (تاقوأو)هنز وفلاو ول طال لوصول لئاسو ىأ(بابسأو ) رئاطلل ةحنجالابءامسل ا ىلا هعفرو هلوبقل
 (ىوة)ةمانتناكواهنراتىأ ( هناك رأق فاو ناف)ةالصا|تاقو اك هباجاع رسأ اهي نوكي ةصوص#

 قراط) ةلماكة>نجأ هلناكن ان( هتحنجأ فاو ناو) < اكرابن دهلاوءانبلا ىو اكمتولك ىأ

 هناقوأ ىف عقو ناىأت قولا ىنءعتاقيمعج(هتيقاومىءاوناو) ماك لبقواهلادعسص ىأ( ءامسلا

 لاقف كلذ نب مث هتداعسو هحادغ لك ءمتىأ (حجنأ هءابسأ ىفاوناو )اهل د>و ةباجالابىأ( زاف)
 اهرسفوبلقلاةقرىأ(ةقرلاو)هاوحوهركف عيم كام اناهجوت ههجوت ىأ(باقلاروض> هناكراف)

 رصبلاو توصلا عذرمدعو فو لاو ةلذالا.( عو حلاو )دارقنالاو عو ضخما ىأ ( ةناك-ةسالاو) هلوقب

 اهة_صاخة:مزاىأ(تاقوأو)ةءارقلاودوجلاةلا>ك ةءاحالللاوحأ ىأ (بايسأو) لال-#لا لكاك هدو و نمدالو أممدسن

 حدقلا عضب وأهبوك مىلعىأ

 هعامم ور وعقو ثيح

 ثاف) ع-هنرا ثيح

 ىأ (بارشىلاجاّتحا
 (هوطولاوأهبرش) هبرش

 أضون)هيلاّجاتحاوأىأ

 ىلا عت لناوىأ(الاو
 هئودط وىلاالوهب رش

 قوهب_صىأ(هتاره)

 نوك_دهقارهاةخ_ن

 اهحةقي ل_بقو ءاملا
 نمله فقارهىف ءاهلاو

 ءاملالاةب فاراةزهه
 هه ربيهقارهوهقرب

 تقرهأه يلاقي ٍةتاره
 اارهاههت«رهاءاملا

 لدبلا نيب عمجتو

 الوىزاجحلالاةلدبملاو
 ةزمحلاعم٠ا هللا عدت

 ىف ىفول-هجانكماو)
 هط_سوأو ءاعدلا لوأ

 ىنورك ذاىأ (هرخآو

 هذه ىلعمال_دلاب

 مم-:افاصوص_+نطاوملا

 امو عىنعاونغت_ل نل

 ءاعدلل ءاطعنبا لاقو)

 اهبمو-ةيىأ(ناكرأ

 (ةحنجأ 0 صالخالاك

 لمص 9 اهيرتطن ىأ

 اهيلاهدانتس ابىأ (ىوق)اهنراقناب( هناكرأ)ءاعدلا ىأ(ىفادناف)ن يصح نضحلاح رش ىفاهلكانديدقوة_عجا ةءاسو رحلاك

 رثأنمةن.وللاىل(ةقرلاو) برا: دهاشا ىل(بلقلاروض>هناكرافإ هتبلطو رفظ أ (ححنأ هبابسأ ىنذاو ناو هلوق بيجتساو
 ةيشخم اوراقتفالاوراسكسنالاىأ(عوثحلاو) ةلذملاو ع رضتلاو عوضخحماىأ (ةناك-ةسالاو)ةجرلا



 ةتحتجأو) باررالا ب رىلءادامثعا ىأب ابسالا نعةخس ىفو(بابسالل) ىعادلا ىأ (هعطقو) هاوسام نمي ىأ(هللابباقتلا قاعثو)
 اهوحنوىأ(ر ادسالا هكيقا ومهو) :دعوو :هدهعىفارابو هلعقو هلوةىفاقداص نوكي وهو#وبذك-!اهناسا ىلع ىرحالن ان( قدصلا'

 قاهلعاهعاونأىأ(ةالصلابابسأ و )رادكالا نع صول اور ا غالا نعول لا تةواهنالرا>سالابتص_+وراكذالا تيقاومنم
 باج لب ةراحاالب :ىأ (دربال ىلعنينال_صل نمد عدلا : د4 ىو سوهيلعمل اع هلا يصد ىلع )رش آو هطسوأو ءاعدلا لوأ

 سو اعلا ء«تهللا ىلص ىننل !ىلعةالصلا,هأدب ف ةحاحهللاحل أساذاىفارادلا 1 نامياسونأ خمشلال لاودقو ةثملا

 مام تئاععدا م
 مهللارو" ههللارو“ املاءاع ءاعدلاىف كهريغو ج رمال ن اب( با سالاهعطقو)و هاوساعرطت 0 0 ل

 قو هريغعنامالو ى اعمال هنأب نةونذ : ان( قدصلا ه5 عنجأو) لاوساع احر عطقاو اح رى !ةفذتا هناك وهل اعول ا

 رخاو دأىأ (راحسالا ه-5م ا ومو وطلاوةي :لاصولخمانءمقدصلاورعلا ىلا ىد م يقدصل!ثيدحلا ل 000 حست

 ةجرلا تا>قنت ت#هيؤو هح وتلا ىوقأو هوهن مهدانعب رق وندرلا ىل<توةناحالا لة اماللدللا 5 5 د 3 املا

 (ادوهثمناكر حلا نآرقنا)ىلاعتلاقو(نورفغتس مهراحسالاب و)ىلاعت هلأ اتاك ريا تامسنو 5 1 3 3 -
 دا ارااوهبامسأ لاو مدق: اك 0 ماعدتلا يصد ىلءةالصلا )دار 1و د كرا (هيايسأو 0 0 34 ١

 ىلا هل دل لك انبر لري ثيدحل اىلاةراش اهمقو مدعلاكةب احالان ودبهناىلاةراشا كلذ ىف 5 هثب اجاب اسأ 21 2 2

 رعغافل ىقرفغت س ندو هطءافىا أ ؛ نمو هل تجسس اف فوعد ن ,ملوةيفريخالا ثلثل ا ىقايثدلا» ا 1 1 2 ١

 نمد اك توكسلاو اراعد ذالاو للدتلاو هكد5 ا 1لضفأع اعدلا لهاوقلة_+ادقو نيدءحصلا اك هل ْن 0 5 (ءاعدلا

 ضعيبلاد_:ععخ رالاوهولاو>الا ف التءا. فات تل هنا لقوة اط لك ىلا _هذقءاضرلاو وم 0 ف 1 8 ٍ

 ناب ( ىلع يمال صل !نمب ) عقاولا( ءاعدلا) ءاور نم اوركذيل(ثيدحما قو) هلا ذه سدلم الك هيقو ِ يقلي كك

 دا العوالم كلاناف اعدلا كلذ يا > س"ى ًأ(درتال) دعب وهلبق سوه ءلعدرلا ىلص هيلع ىلصت - 2/7

 هيلعتالصلا لوب#بعطقلا نعمتلاةجر ىو سلا لدسوأم ودب ؛املرتسال نيؤرطلا لءةاذاهللامرك ن

 عطقل هماعىلصملانمومللاهمعطقولهنابهلك_ثّتساو فاسلان ع صو صنم هنا, باحاف لسو ء4كم ا

 ىعمن انت راحأو د- لك !ةلوه>هى هوهيلع نيت الصلا نيب وهالصلاعم ماهم ىداذا ةمئالا نسخن هل

 هياط اع نا لص ىننا يعتالصلا ةنسح ندجوو وناعالا ةءاح هلهللا ىذقاذاهنا او 3-3 , عطقلا

 اذا| اله 2-5 8 افومقب قوثوالهنافتانس ار ئاس فالك هللا لْضفب اهيقسم رالد ةأومقم -45لدو

 دس ل واوامدحوةرخ "الا ىناهبمعا ةثناب عطقي اهمح اص نم ةبحخا ل مدس ىلع تردص

 ةال_صلاتءاحاذان) رع نعىذمرتلا ث يد>ىف ماك( ءامسلا نود ب وج #ءاعد لك ثد دحىو)رظن

 هيلع هللا ىلص هنا ىملد دلا ج رخأ دقو 6اس ء>دسأو لق ىأع ءامسلا ىلا(ع اعدلادعص) هعمت رك ذىأ( ىلع

 (شنح ه :ءداورىذلا سابع نيا ءاعدقو) هدب لهأو د_ ىلع ىلصن ىت>-ب وج #ءاعدلا لاق سو

 (شنح هتعءاورىذلا
 نيشق ن ونوه مهم حم“ 3
 هللا دمع نبا اوهوةمدعم

 ىتمد قاعي صقل 2

 نع ىورب ةيق : رفألزن
 ةعرزوأهقثو 7 ريغو هىلع

 ةثامةخس قوت هريغو

 بدحتسا اوهرحخ 1قلاقن)

 لا د مقاعد

 ناالا امهريغوأ سايءْناو لعن عةياور هلو مال_سالارد ص ىف سلدنألا ىلا نيلخادلا دح أ[ ىفا هدا ى 0 ىداتلاد_عئارونأدهمنب هل ظنحنب و رعنبهللا دبع نبا وهو ةمدعمنيشو زونلاوةلوهملاءاحلا حّافب 0 5

 لاقف) هطسقرسدهرعت نا ل قوةثام ةنسةيقب رفا وتهريغ هاىورو بتك | قهنعم هراثيدحا اذه كلشسأ فاءهللال هن ة+حسقو ها ن
 امل. (ملسو هيل ءىلاعت هللا ىلص ىل :لا ىلع ةالصلاب دمت مث قاعد بج ةساو) اعدلارخ : آىأ (ه 1 0 كعال 0
 ىلع تياصاملضفأ) ن .ءةالص(كلوسرو ةلديب ,عد_ ىلع ىدصتنأ)كلتسألوةنوهيوعدا لَّضفأ ! 0
 ىل_ص لاق. نأ نس لهتاقناف # هللعذ مساوهو تحل :ساىأ (نيمآني_عجأكتلخن هدخأ | 7 0 2

 1 1 ل
 قىذمرتلاهجرخأ ثدد- 2 تاظفحي ها ظفحاتاماك كملعأىفا مالغاب ثيدح ساب عنبا نعش < ىذلاوة_كلا ب ةكلا
 ىفه->امنءاهج رخآثيد_كلاةحيطس قد" اللاقءامكعمدوء«سمنءاللاق مال 1 هيلع 5 هجام نيا 00 10 دلع ولايه الا

 لالاظاحتاو 2 متنا هيلع حدتصو نازيملا ىف ةتجرت اذه شسنحل نيذهالا هيفالوست 506 ّق ةيفايادعبرا نءهلسالوةراهطلا

 نه ىلءة>ح ظفح نمو لئامشلا نسح ىف لولج ماما فنصملاولث :اضعلاىف رك ذيفرعضلان 00 | حرك لصأ هلسدل ثيدحلا

 ملعأهللاو مدقمتدشملاو ظفحمل



 هللا ل_صلاقدةو) ملسوهيلعملاعت هللا ىل_صهيلع:الصااالا اهدنعءاعدلا بابحتسأ اوهامتاهيفىذلا

 (اليضو لاهكلا نمة.رعوهوىخونتلا نا س> نب سدمح ني دعسنب مالا دبع نب مال ل | دبع همسأ

 ”ال_صلا نطاومنمو) 1١

 عامسوأ هرك ذدن هلع

 ط_..:ىلاةدوءانلو رهاظااو هو ىدالا نيعرمالا لاما ل_ءقوضءدنءاوةلا نم لك ىلا تهز رعالا

 ٠ ل ؟«.اذالإ | ل<عاذه سدا فال هثو هللا ىلعاذكو زئاح ل_سوهيلع هللا ىل_صهيلعد.ءلا قالطاوهيفمالاكلا

 مات ١ 0 ١ كلذ نابل وقلامد_هثو (ةباتكو أ همساعامسوهركذدنعإ) اممكاماو( هيلعتال_صلانطاوم نمو)
 لاودقو) ةماغالل ل ىلا ىقىرضيلا هركذابك نآرقلاةءارقد:عوأهال_صلا ىف نوكأ د همعأهركذو عمسوأ ركذاملكب جاو

 ةءاورفاك(مالسلا هيلع | ةالصلاةباتكر ىنتكي لهوه .ساةباتك دنعو ىأ هتباتكوأ ءاوق فلا نعءاورولعملاءاوالا ب اتك
 هرب رده ىنأن ع ملم 2 الاب اولا هل صحبل هب اظوا وهمشكي نأ لضفالاو مهضعب هيقددرت هر ظلم نال ضفالاوأ هيلع

 نيغلا مسكي (ملغر) تنك انثيد_للاتتكأت نك طافملا ضءب لاقو هذ ىتأ ءامىلعه[ناتك ىقىلءىلص نم سدح ىف

 بارتلاب وصل ىأحتفيو | دعب تدتكاخ كبباثك ىف ةالصلا تاما ىللاةذ مونلا ىف إسوهياعهتلا لص ىلا تءأ رف طقفةالصلا
 ترك ذل جر ف:أ) لذو هنأ سمداورام هعماسو نذؤلل س>موهوء:دعبىأ(ناذالادنعوأ) تما وهيلعتيلصالاك لذ

 ىو (ىلع لص: ملف هددع | هيلعهّللا لص ةالص ىلع ىلص نمهناف ىلعاوملص مث لوقيام لثماولو ةةنذوثملا ممعمساذالاومال لا هيلع
 ة-عرت عل ثتيلح اهماعراصتةالاههارك نمدو رذالمالسل !اهعمركذ ٍءةالصلا لع رصت#ب لهو ث.دحلا امدعاهجم

 ءاعداذ_هىقو نك رشأل ىرضي# لاق -سمثددحرهاظلا اهماعرمص2 ةد ءرمغلاوو ىووتلاهبح رصائكةقلالا هن اللاةلطم

 ناوههم#ىأهملع ناكلاةهناءادردلا لأن عءاعدلا ب امك ىف ىناريطل اءاوراملة ءاقالاد»_هباس ذب أهيلعةالصلا بح ّةنو
 ءلرتب ةازاحم ةلذ_هو || ةعاقلاةالصلاو ةمانلاةوعدلاهذهبر مهللا لوقي مين ذولا عمتسا اذا إسوهيا عمنا ىلصهتلالوسر
 ىلع ةالصلاب ىم.ظمت || ناهيفو ىمهتن هنعاوتكسامماذهو لثماولو ةينأ بح و هلوح نماهعمس ةمارقلا موي هلوساد# تآ

 ؤو(هس:باةكوأه مسا ١
 ِ دنعوأ) هراثكوأ ةذيسذ ١

 ا

 ىوسأ ه« سن دح

 وهز (سيب>نباهركو)
 د>حأ ىطرقلا كلم ادمع

 (ىلع لص: ل .دنعت ركذ لج رفن أمغر) ةربرهىلأن عل_بمهاور ثي دح ىف( مل_توهيلعىجلاعت
 هبيلعءاعداذهو ىنعمرك ذاك اوهريغرك ذوهركذ لهث ركذلا نالهلك نطوم ا ذهىفام هبل خذو

 لأس لأ دك مغرب مغر و هيلع لص لخهدنعركذاذا مل_سوهيلعمللا لص هلوسر زازعا مدعل هللا هلذي ناب

 اا 0 نإ فنأنم ىذلافئالاركذاذلو ركذا عةرابعلعجفنارتلا ىععماغرلا نموهو هلذأ هللا هعراواسعر
 الع ارك هيلءىلاعت هللا ىلص هنأ هظفلوةرب ره ىلأ نعىذ هرتلا اور ثيدحا اذهوريكت اذا هغنأ عذر لاقي ومعقر
 (عسبذلا دنع سوءيلع لأ ل عامنا مث ناضمرهيلع لد لجر ف: مغر وىلع لص رلقهد:ءترك ذ لجر ىف :أمغرلا راسو
 ةهاركلا هجولعاو | ع.يصوهلاثو اضيأك احلا ءاور وةنملاهالخد لخربكلااءاوبأهدنع كردأل جرف: مغ رو هارقغينا
 م.ابممسا لارتشامهون || كلم اذبغوهو (بدبحنياهركو) هتمرب ىلاعت هللا هجر فنصملارك ذدنع هيلع ماللكلا تأ سودانسالا
 لوقي ناب هناحمس هللا نيكل ادسعل قو ىنا>صلا ساد دم نب سامعلا دلو نميوملسلا نو رهنب نامي سب بدبح نبا

 ةحضاولا ف:صموةئالا

 ىلاعتهللا ىلصو هللا مسد || نامةنسىفون ثيدحلا ىف مان رظن ودقن هان كيل هناالا ث دحت رسفم بتبط ىوخن هيقفوهو نأ هيل
 مسلاقنااماو لسوهيلع هريغلاةوكلامسهذموهو (حبذلادذعملسو هيلع ىلاعت هللا لص ىنلاركذ) نيت مونيناسموعنوأ

 كشالفهوحو ىنلاوهللا || ىناشلا مهغلاخو طرا فك ةيفن<ا بهذا هىلاو هللا اربغل هن لهأاممنوكم ال لهرك ذاعأ وس حس
 ىنأب اأن الصاحلاو ناىلامهضعي بهذود# مساوهللا م.ابالود_هم مسابلوقي نأ زوال ىفارلا لاووةيحضالاك ةيرق هلئاقرفكماع روةحيسلا || ناكاذااعكلذ ص خت ىعازوالا لاقوةحابم ىسهفهرك الو بح: نالاهلا ىفزمل ا لاو هبحأ لب هللا كلت لك !ل حالو مارحنا || لور ىلع هللا لصصو لوين ادرك أالو هللا ماب عسب ذلا دنع ةحيبذلا ىلع ةمستلا نتو مالا لاق

 هركذكن طواااذهىف | دصقيملاذا» .ركيامنا ليقو اياك س اطعلا دنع بح بالهنا ليقاذك و ىنالخميف ليتح ارم ةال_صلا|اوهرك ةفينح راح ”امئلادصونا ليكون اطل مودقدنعوأ ةيسك بلا عيقاماذكومطط الحال ضاريش متم
 لالهالا ماهيااهيف تاللات ىلاملار وهثملاهيقفلا(نونحسهركو) ىسهتناةجاحلاو عاما دنعمركي ونيلوق ساطعلاب ح.بذلا نا.هللعو ظوحلا يحاص د_ذع ىلا ىلعةالصلا ىف نا ةيكلاملا مالك نمل صةةىذلا باطحما لاةوهنس نم ىلءةالصل| دهن دعب

 هركو)ىلاعت هللاريغل

 مالولادبءديعربأر هو فرصنموهو مضفنوكستعتخب (نونجس



 00 ا لأ قد رطىلعالا يلع ىلصد الإ ءل_ىلعت ىف ىأ(لاكوس علا د_:عهياعةالصلا)

 لولاة ىفو رقكب اريلع شانلا عامت جاوا هو رثةداراو هننعا_س رمز[ هتعاس ستةدنعمزلا رك نماذتعأ صعد لادأمهدب يو

 آو ةءام ضرعوأ رخل دعا لس 8ك ا 3 هللا ىل ص ىج وذا اىل !ءمالصا اوري كش ءااوع-مهست ةلامر < وىنيعلل ةلولسلاةحتمو

 ىلءاهضر عوهمع اضن حقد :عمزلسا | هي اعدراع لص نأ ,دوسأل 4م 2 ةاما | مأو رك كلل 0 وقنم ىكاطنالاه رك ذاخ ىبتنا عامم

 2 5 *1ا تءعرتوهمعاضد 9و ن2 كلذ, دصقم هنالورتشملا

 دصقاد ا اوةبع رحشلا

 3 وك_هذاه ريغ وةيوثملا

 هللاود_هيرم ةهار 1 نا

 ةخسنقو (لاق) لعأ

 حضقب ع دأ)لاقو

 ودقمودح وكن وكس

 رم ءوهو ك4 ودعم نيو

 1 جرةنياوهو فورصم
 وبأ عفان نيديعس نبا

 لدح

١ 
1 
! 
5 

 أ
 ا

 ا زعىقلومىومالا هل ادمع

 ىرصملا ْرب زعل ا دع نيا

 نباز-عىو رهيققلا

 ىدرورادلاو بهو
 ىراخمأاهنعو ةقئاطو

 نيعمنيالاتةعاجو

 ىآرهلا قاخ ءأناك
 : وملاع وود صشللام
 وهو( مساقلا نان ع)
 ىرصملا هللاد_ع وأ

 كلام تبحاص هيقفلأ

 ا دهاز ع روس ورع قثو

 ى راخملا هل جرخأ

 لاق هنتعدر هبال و

 دن كلام ىلاتح ح

 6 ةرملك تققنأو رت رعساخ

 نانئط وم راش دفا

 ةغيصد او رمق ركذنال

 ةحسبذلا هنلاالا)لوعقملا
 0 يل ل لد ا عع اوهو هلوأ مضد (ساطعل او

 ةهاركلا لعله <نأى ل ا تاتا ال راح

 30222 7 حل

 نيعد رأ ةنسسحجر نم نولخ عد هلقونو 2 امو نيّسو ىد>اوأ نية -ةنس ناضمر ىف دلو ةحامسوادهزو

 ىأراماضإ !ًاهلدس حتت 000 رو ومو سمعا ةدسو نأ رثما اعدك «نوناعدرعو نس ئامو |

 تبهذهرل اوكلامسهذموهوس دع مأ يور أ( ب عملات ءإ 1 سا كم ءاعمرباىل 1 _ص (هءلعمال تل

 د عياسلا نالمسأ ناح._سكورك الديعتاش "نم سيال ىووئللر ,اكذالا : ناك ةمع5 :اثلا

 ىأرولن اخيضاةلاقورك ذب هلا لا اوامدعأو تا واغامل م ءأ هالة اءمالصلاو بت ادعلادج وما

 ةلقرعلاوار "ا اومن هتدوحتمالعالادصقنالدجت ل ءلع هلل لاق اع داك اش

 ” نت لطتاام فلآ 37 هلمأتءرعا لك لاف «ل عى شاعل يشي سل نم## هما الغى 2-0

 سو ىط_صملا ع 7-1 مسن ي>تصلا ىلع ىظ ةديصق ا طمىقتلقو

 سدت ريغ نم ىأ(ب استحالا قد رطىلعالا) !.و هلع ىلاعت هللا ىلص (هيأ عىلصي ال) ن وتحس( (لاقو)

 د_:ءامأو هلاميظعت هندللا انرعأ [ك هرم ءوسحءاالالا باوثا|باطو) تينت .وهللا ه_-ولاصأ أخل

 هلمح نا نمانوخبضغلادنعاميرمؤدال ىعلا لاق ورفكلا هيلع ىثداول اقفرذةممهيورودلحضلا

 وأوه (غ.بصألاقو) هيلعهرقأو ةيعفاش || ضءد نءهراكذا ىف ىوونلا لنور فكلا لع سضغلا

 ليلا هرقفلا ىرصلازب زعلاددع نب رعىلومىومالا ع اننيد» 005 نحر فني خسمبصأ نبهللا دع

 (مساقلا نبانع)لوةىفني-:: أمو نب رمثعو س# ةن-نقوتو مر الا دع ىورتد- ىلا

 هئس قول ما ا ورا ل 0 و نب نجرلا دبع

 ركذيالنانطوم) رام ه)فلأ زم لك ىفىقفنأ» هر مساع جد ::اكلام مامالاىلا ل<تراوهئامونيعسو ىدحا

 د ساب وهلا مسانامهيقلو ةمالعأ (هللالو سرد 2 امرؤ ىل الق سأط ءلاوةحيب ذلا هللا م ءاالاامرمو

 راخملاىذال 00 .ذلاقلالهالا نوكنالاهللالوسر

 لاقولو) غمصأ لاق هريغنودهمعن ىلعهلار 1-5 ارك دي قهللاريغاوياعر دقي الذمم هللا نمةمعنوهف

 ةينب هيلعةالص هذكلو (هللا عم هلةيهسا ١)كلذ(ن كيلو )دس < ىلع هللأ ىل_صوأمبم# (هللار ؟ذدعتا

 لاقإسو « لعمان هللا ىل_ص هنع ىرد ادي عس أ نع هركم القهيلعمال لابهلا ىلا برقتلا

 نهلحو زعمللاج رخأ ه تدب ل_هأ ىلعود_< ىلعهللا لصو لاح لك ىلءهللد_#لا لا ةؤ سطع نم

 سطعو هىسأ, الد: ماسسل س ودار هلا ىف ىماي دلاهجرخأ اهلث اةلرفغامهللا لوقبأ ؟اطرمسالاهرخذما

 حجراذلو هس : ىلع تيلص هللا ت دج ثيحال_هتاددقل هلل اعفهريادوك رعنياد_:ءلجر

 بد دس ءالّزو ورح ” الالاقوةعاج تهذهيا و ساطعلادت:ءهيلءمالصااب ايحمساقييبلا

 ما مكح اوم نالت ا ا ا هدصل 1

 "ادا ن هدلاه- ب زح 2 بجعتلا لدي ماعطلا ةيمست دعب ىو رو تنل ارد عيستلاو

 ممصسستسسملل مد -سسسيسبلللس”ب ال ب ححيييبيبيبيبيبيبيبببببببيبببسبسببسبسب ا ام سل نيستا

 هدو

 نءودنس لال اد وأ اورام:ديؤت وام_ميىلاعت هلا ركذص اص: خالىأ (هللالوسرد- < هلزأ ركذدعت) ساطءعلاو ةحسزلا

 0 رخأو عب ذلاو ساطعلا دنعا بيف ىل ظحالنانطوملاقهنا لسو هي .اعىلاءت هنا ىلص ا نعدنءىلا ء) هللا ىدر لجني ذاعم

 نع ىاهعلارك ُذريغ نمو احلا نعىربكلا نتا ىف قومباادنعوهو سنن عك ا ريس سوكر دخت قاتلا
 ْ هليآ رك ذدعدلاقولو) سدحعتلادنعوة>بذلا دذعو ساطءاادذعنطاو مهيد قىوركدب اللاولسو هي .اعىلاعت هلبا لص هللا لوسر

 اهليقا.عول فقنمةلجامال(هللاعمل) ةيمست ةخن ىفو( هنئيمست نط لد 1ع ىلاعت هربا لصوةحسن فو (ىلا هن هلأ ىل- م



 ةفئاطو كلامو ثمالا نءئور/ 4 .ةفلاىرصملا يدقلار عوبأدوادنب زيزعلادبعنياوهو(تهمأ)اضب ,ًاهركذو ىأ( هللاقو)
 1 وهسنوب نيا لاق ىلا .تلاودوادوبأ لج خه :-نوتسوعدرأ هل | اواموب رشعةينامش ىفاشاادعن قون ةعاجو نوخ> منعو

 بهشأ ىأ (لاق)ىأرلا ىف مساقلاّن ,اىلع رك لا دبع نبا هلضفرظنل اوىأرلا ن حاب. ةفناكرملا دبع نء|لاقواهيأر ىوذورصمءاهقف

 ء (انانئسا) ام ممم لكى فو عا ذاميقىأ( هي : سو هيا عىل اعت هللا ىلص ىنلا ىلعةالصلا لءحتنا 7< هالو)

 15 لو#:نادحمب ذا ىلءهيمستلا عمدرك اللا ثمح قاشلل افالخانا حتساو ليدمم ىلع سو“ ءاعىلاعت هربا ىبص

 مل_بوهيلعملاعت هنن لص ىلا ىلع ىلصن ناسج عت ناب حس ىرمضي لا ل او عضولاب مهنا نمهيفو

 يدل 8 ؛ناسحأ هاوقىفىلاعت ها هجر ىف املا صن نم هيذخألاووانخيشمركذ

 |بقلرعوبأ ونأوه بهشأو غبصأ لاقاك ىأ (به-ثأ هلاقو ) رظن «يفوهمو عى لذ لدن تالاحما
 ىقونو نيسحنو تسةنس ليقوةثامو نبعد رأ ةذسدلو ىددعلا مهاربا ني دوا دن زب رلادبعني نيكس

 نئسلا بادأ هج رخأو نودسوع- درأهنسوامونرُشعةين ام ,ىفاشلاد عد نيتتامو عدرأو 1 حل

 ةالصلا ل_هح نا يمدد ءالو) بمشا (لاق) م ماعااع نبا ىلع ل ضف ى :>ةمأك ااملارصمع اهقفدحأو هو

 لدقو لة «ملاميق ع 0 , هن ال عب رطوةنسىأ (انانتس ةسا) ساطعلا و ةحسدلان هرك ذاميفىأ (هيف

 رهاظلا فالمتوهو قيزطرشقىرحنتس ا|ىنعم ليقوسعللاو طاشنلا وح حرقلا ىنعمي انهنانئسالا

 ىل_دقم بجاو وأ ةنسهناو يذلا دنع ةيمتلاوهللارك ذىلعمااكلاولوالاحارشلا هيلع ىذلاو
 |ىقثلا(سوأنيسوأن ء)هحضوى ا اوناب>نباو ةجامنيأو دوادوبأ و( قاسنلا ىوروز عورفلا

 راثك الايرمالا مشوهياعىلاعت هللا ىلص ىننلا نع) باعيتسالا فاكس وا ىلأ نب س وأ ل اقيو ىنامعلا
 هس ةهياع صرع د هماعةال صلانادروأل1وتاووالا لضفأ هنالاهتأ. [ و( ةعجا موب هيلعةالصلا نم

 هقو صسق ا قو مدآ هللا قلخهيفةعمجلا مون كمايأ لضفأ ثيدحن مفرطر وك ذملا ثيدحاو

 فيكو هللالوسراباولاو ىلعةضو رعم ممتالص ناو ىلعهيفةالصلا نم ماورثكاو هقعصلا هنقوكؤلازلا

 هيفوءايمنالاداسجأ لك أمنا ضرالا ىلع مرحهتلا نا لا ةف تدلي ىنعي تمرا دقوانتالصٌكيلع ضرعت
 هللا ىل_د(هياعةال صلا) بابحتسا( نطاوم نمو)هيلعةالصلا نطو مدحأ |ذهو هانعم رخأ ثيداحأ
 ىقهنرمالادورولهنجرمضساك هنم جو راو هلوخدةدارادنع_ىأ(دج_لالوخد) سوهيلعىلاعت

 دحسملا للة د نمل جمد وز هنايب مدقت دقو ىرصملا مساود جوه( نابع ني ى>ساوبأ لاوو) ثي دعي

 ىأ( هلآ ىلعو 4 داعم_حرتي ناو)رت ام هلاعبت ( هل آ ىلعو ل-سو وهيلعلاءعت هللا لص ىنلا ىلع ىلصينا

 ( هل [ىلعو هيلع لراس وز هيقامو هجرلاب هلءاعدلا ف مز اكل مده: دقو دهم ل آوادهممحرا مهللالوقيف

 ىأ(اميلستلسي وله ريش مدقت اك مهلا همدأو ةكربلا دز ىأد# ل آ ىلعود ىلع كرابمهللا لوقي ىأ
 ىوونلانامدةتوةيركلاةن' الا ىفهنرعالا درو داكا دك ثممال لاب أفا يان هوهيلع لصلوقي

 ههح وبو ميظعلا هللابذوعأ لو وةنراك ذالا قومالسلاوةالصلا دعب (لوقيو) مالسلا نعةالصلادارفاهرك
 ىنونذىلرفغا مسهللا) دهم ل [قعودجم ىلءلدمهالا مي رلا ناطيشلا نم ميدقلا هناطلبومي ركسلا
 هلبأ ىلص ىنلا لعمل هد :افدج ملاك دحأ ل خداذاةجامنياوىنانلاىور و( كت جرباوبأىل عتفاو

 كالضف نم كالئسأ ىفامهللا لاقو ىل صح رخاذافك حربا وبأىل حتفامهللا قيل مثلسو هيلعيجلاعت
 بادآ ىفاهركذ 3َنعخ هلل أ .سومداي ز ىووتلا» رك ذاميةوهانعمىفاموناطي_كانمىفربأ ىدرو

 ةنسىأ افاءءئساة++س ىف

 ىورو) كلذ تحأ
 دوادوبأ اذكو ( ا - ذلا

 نابح نباو هحام نبأو
 ء) هحصوك املناو

 قفل( سوأرلا نول
 ق_ثمد نكس ىلا

 نئسلابامهأ هج رخأ
 دخسملاق دجأوةءد رالا

 ةءاصصلا قوىللالاق

 0 سوأ همسأنم

 ىنلا ن-ع)نو-عب رأو
 سو هيلعملاعت هنا لص
 هالصلاّنم راثك الاب هرمالا

 هلظعل و( ةعمجلام وي 1

 ىلص هللا لوشر لاق لاق

 نم سوهيلعملاعت هللا

 ةعمجلا مويكماي[لضفأ
 ضب هيفو مدآق لخ هيف
 اورثك افةةعصلاه كو

 ناف ىلءهالصلا نمهيق

 ىلع ةطورعمىب:الص
 ضرع فيك اولاق
 تعرادقو كيلعانت الص

 هللا نالاق تيلب ىأ

 ىلع مرح ل-جوزع
 داسجأ لك أنا ضرالا
 دجأاضياهاوروءايدنالا

 قءجبلاو مصاعجأ نباو
 اهضعبىفو نينامشب مج هلاددعنيعت اهضعب فوهريثك ثي داحا بابلااذهىفءاح وراكذالا ىف ءوونلاهححصو هع خنباويفاريطلاو ١

 لوخد) مهني عمجلا ىأ( مالسلاوهيلعةالصلانطاومنمو) ةعمجلاةللهيل عةالصلا ىف ثيداحأ درو اذكو فلاباهضعب فوةثاسمب .
 دج لا لد ناىنبنيو) ىلاسملا ىرصملاىأ(نابعمنباىحساوبألاق) هلوصوو هلوخدد صقوأ هلو هحوهقة دعب ىأ (دجسملا
 ىناكهلآ ىلءو هيلع ىأ ( ليو هل ! ىلعوهياع كرامي هلآ ىلعو هيلعمحرتي مزح

 كتر باوراىل عتفاوفونذىلر غغا مهلا لوغو أميل :)ةخسن



 اذ-هو (كإ لوك _ةجرعطوم لعجاو) 2 ذل“ | ل الا لل ادع فود لكمرر شا دم الز زميرلاذا 1

 لخداذا مسوهيلع ىلاعت هللا ىلص هللا لور ناك امءىلاعت هيا ىذدر ةمطاق نعهنس>و ىدمرتل او ىلع :ىأودجأ ثيدح نمذوخأم

 لاقمث ل_بود < ىلعهنلا لص اع جرخاذ لوتس ىلا ل سنار كنان قرغغا ملا لاق لوميا ءىلاعت هاي دلاودجسللا
 ى4حرلا باط ةيسامم ىالم كلرابو محرتو هريغ قالو هيو سدل ماشي كاد هاو ىنونذىلرفغا مهللا

 تاطةمءالموةعا طالد> لا! لود

 مال_صلا تد_ضقاذاو

 ضال قل ادور تنبات
 تلا لطضد ناو تاو

 (راني3نيورسعلاقو)
 نسق ىلومد_وأوه
 نيا نءىو رب ماما يك«

 رباح ورع نياو ساد

 نانامه_سو ةيعشهنعو

 ة->>ماءوهوناداجو
 ىف) ةتسلاةعالا هلجرخأ
 هنا>.-سمللا ىأ (هلوق

 عاد اذآو) كاعتو
 اهرسكوءابلامضد( انو
 (مشنأ ىلعاوملست)
 نهةيحت كيلهأ ندعأ

 راق اةكار اكعمتلا اقع
 وهورانيدنباىأ(لاق)
 نيا“ !| رامك نم

 (نا)وهئاوتا ةونييكملا

 نكي ) نافةخ-مىفو
 ىل_ةقدحأت ملا ىق

 ةجرو ىننلاىلءمالسلا

 نال أ ( هناكربومللا
 ةرمضاح م السا | هيا عهدور

 مالسالا لدهأت ودب َّق

 دايعىلعوانيلع مالسلا)

 ن-هىأ(نب كاصلاهنيا

 ةكئالملاو نيلسرملاوءايدنالا
 تويبلاموعنآر ةاارهاظو(هناكربوهللادرو)ن ا ىتمؤممهمدارأ هل ءل(ثيبلا لهأ كعامل نو ما

 هناح تم هاوقهيل اريشنإك ةحارالاهجوىلءهجورخد:ءقزرلاوهو لضفلا 15

 كي مم هك 2422ج هت
 ةدابعلا لعد _اسملا نالثلذوهءح صدام أ ي_ىواضي أ مالسلار 1 ذى و ل يق ىومتلا دحسملا

 هتدسانملا با وباو مّتفلابرععو اهو اطءاواهريست اهح ةقواهعاونأة جرلاباويايدارملاوةجرلاو باوثلاو
 لوقيىأ (كلذ ل ثم لعف) دج_لان هج رخاذاو) هلوةىفاذكو قخالامفطللا نمهي ةةلوخدال

 يل هكاصهوهمسك 0 رددحسملا نهج رخنمنال(كاا فكن ر عضوم لعجو ] هنيعد هلاقام

 ط_س ىقأيسو هللالضفنماوغتباو ضرالا ىفاو رش نافةالصلا تدضقاذاو ىلاعت هللا لاداك هللا لضغا
 سدق كلاين ونأو ه(راتيدنبو رعلاقو) ةلرابو محرتو هلوقالا لم ؤ ثي دل اول ذ ىلعمالاك-ا |

 اولد مملخداذاؤىلاعت هلوةىف) نازيملا فة جرت هلوةئامو نيرشعو تسةنس ىو ىبام اى ما مامالا
 سو هيلعهللا لص ىنل ا ىلعةالصلا اهيفسحمس ىلان طاوملاد>أ اذهق(هنأ الا كمقنأ ىلعاوملس 0

 قوق أباك دحاسملا ليقو نك اسملات ويملا ليقف نرسل لاوق أ دن" الاهذهىفو هلزنمءرملالوخددنع
 هسنح داحتاله سفك هلع ا ميق نههيدار الق 9 رهاظ ىلع وهليةئاك أناهح ومدقنأ |ىلع هلو5 و5

 107 ها ابوك نارام دنع ن ماموك ى عمو همم طوكر اممهتلال_ةعن م4 .2لاقو هلهأو

 ءاوللا ىف ىرضيلا مامالا لاق م( ةدئاف)#« اهب سفنالا ب يطأو كلذلا ميطو اهب قزرلا ةعسوةكرعلا

 هيلااك ف ل_بوهيلعهللا لص ىننلاىلا لجرءاجلاو دعس لهسنع ىيدلا ىسوموبأىورولعملا
 نامىل_سق كلر تاخداذا وهل ءقامتهتنا لص مشا لوس رهللاةفشاءلاوأ شدعلا ىيضورقفلا
 قز رلاهياع هتلاردان ل_>رلا لعمن د>اوةرمدح أهللاو هى أرقامىلع م ممم ناك ملوادح ا هيقناك

 ىلعمال_ىلاىل#ف) هيلع (دح[تدبلا فنك ناداني دنباىأ(لاق) هناريخ هيلع ضافأ ى ىد

 | لهأ ىلءمال.لا) مهريغو ةكئالملا نم( نيكلاصلا هللاد اب :ىلءواني لعمال لا هتاكرب وهللاةجرو ىلا
 لحنا إو هيلعمتلا لص ىنل ىلع ةالصلا بابحتسا اىنانه فنصملا مالك( هتاكربوهللا ةجروتببلا

 لاقبب نااماف ل زانملاتويملادارملان ا ىلعى ءمو هوةالصهيقركذيلهنالهةفا وبال ريسقتلا اذهودجسملا

 تيبق تدب لك لدأ ىلع مماستلا عر رشاذا هنال اع وأا م5 نس م.عملام لايم :وا ادارطتسا هرك ذ

 فالخهناعم ا اييق امال كر بت ا هليأ

 نمىذمرتلا اوراس لزتملا,ن مىلع السلا ى: :ءعاذه ىلع مهدنع هيح٠ هلاناقن ورسفملا ل ةي1رهاظلا

 ليقاذك كي لهأ ىلعو كيلعةكر رب نك "اكلك ل دع اذا ومباع كامل ىلص هنا

 تويبلاب دارملا] متاح بأن ياهفعهاوراميفامسمعهّللاىذر(سابعنيالا) هلمعادال ماك-:وهو

 هللا ىلص هيلعتالصلا هل نساهل +خداذانةةيقحارميلعاهقالطاد رو هلال مجان ا)هنأ لا

 ' لالا ندير 5 نب اهارباوهو ليتل ة يبن ةمججمملا قب (ىحتنلا لاوو) لب مصقت مدقق اكمل سوهيلع

 'ليتاكفوكلا ! ادب زي نيدوسالاالنيعست 'وتنسوأ سعت ةنسقوتز وهشملاةقوكا |هيققةعيبرخ ,رنب ورع

 نال

 كس .تلخد اذاو: لرع لاهي هيلع ف ىمأ نمادحأ تقل ىتمسنأ ثيدحددي و قلوه ' الا كت :ابآ توم ورك ويبةعي ءاسو اهيسال

 تويبلابدارملا متاح لأن با ةياور ف ىأ(سابعنيالاق) نيب اوالاراربالاةالصابماف ىحعضلا ةالص لصو كد :يريخرثكي مهياع اسقف

 ”ٌسوختلا فهن الا عفرتن اهللا زذاتويب ىقهناح+س هلوق هيلاريش: (كتويملا لذفأ اهتاؤدحالالمثتا مادار أهلعلو (دجاسملا|: دل

 ليلا ملاعلادب زين يمدارباوهو(ىتخنلا لاقو) دهاشملا ىلا همالدجاس اب ص" >مق ماظ عمال نوم“ |انادارأوأ رمكنتا



 ٠ ال ٠/ 0: ايدياملاب ى ءاأ 1 البخل 5 | ١ » و 7 اء[ ١ 8ن

 هال( نيا لادن دامع ىلءواءياعمال_ساأ ل 5 دجأت دج قنا 1[ هلل يم ذآ | لع# هزادح !م!ىنك م 3

 هللاه_حرو ىلا اهيأك يلع ١ عمال الوقأ)انأكأ(د :ء ملا تلح داذا أ) هي يبل 4 ل س3 نب اى أ(ةمقطن ءوز اهب <! نم

 دجال داذا) رابح١ الاسعك ىأ أ(بءك نع وتو )هي اء مالدلاو :الضلا نب نيب عج [ىأ(د م ىلءهت 1تئالغو د

 نا ى غيم هنأ ن نهرماميفىأ(هركذ اان اءع_ثنباعتاو دق فالف دكا العاارك ذيل و) زيشنولا ىف ءأ(جرخاذاو
 هناغىلاعت هللا ىاص ينلا نأ _ىوعيلعلاتدّلا قص هسالوسو تنن اخ دوا ؟ذا_اىورب ولا لص: نأدج_لالاخد

 ةمطافلاسراهيفودالصلا ىف ىذمرتلاهج رخأاهثدحوةكرامالباجرتهمفرك ذتملاها قمسن هابل ناك "و

 ىأ ( 1ث هوز اي [ةالصل ا ىفهجام 30 2 نياهج رخأولوهيلعيلاعتهّللاىلص ىلا تنببةمطاف اوركذ, لو نعسحملاتْ ذب
 لشثموأ اهثيدحلثمو ل: دل ن تلفن ل دا د هج د جسم

 هللالو سر ىلعمال_بلا ل#ق) لج رايهم تبو(دجادجبم اف نكي ملاذ )وهم رباع "ااوهلوالانالا

 ىلعوأ ةيلعم) اللا لقةدحأت دبا ىفنك.ملاذ 0 او هلع هكرأ م« هلل ادّدعن مهم (مل-وهيلع هللا ىلص

 ىفدر واذكهوهيلعةالصلاهعمرك ذيلوه-اعمال_لا رابحة ا ىغتقياذ دو( نيكاصلاهشادابع
 نب(ةمقاعن ءو) ل_ءاكدج_لاولزنملال وخد هيا ء:الصلا نطاوم نماودعدقو ءمدقتاك ثددح ا
 هناكرب هللا ةجرو ىنلا هيأ ك ياعماللالوقأدجىلا) ان (تاخداذا) مدقن :(ئهيقفلا لبو أنسسدق
 هيلع هلا ىل_صىلصن ناهن« جرا او دج لأ لخادل نس هنأ ن نم مد: 5( دهم ىلع هتكئالمو هلل ىلص
 مد دقووابج الا(سدكنع)ى ء)ى ورم (هوحنوإ ماعدهدقتر هزاصأ | ىلع هيلع مال ل اهدايز زاده و مو

 ةبح سم ىهو سوه .اعهرلا بص ذلا ىلع( ةاللدلا ركذ مد“ 0 مج رخاذاو)دج ىلا( لخداذا) هنأيب

 سارا اوك راجل حلا :مد_ه: اهيذ (هرك داس نابع نياجمحاو) اضنأ
 مدر هي 5س هناالا مده: ىذلا (ةمطاف و ثلا | أووأست 7 بو لراس و مد اعمر 7 ٠ وهل !ىلعو

 ىأ(«ل-ئهودجسملا ل_خداذا هلعشي ناك سود اءاتا صم او اها ىف _صونلا تذب) ربو

 ةئدالا قضاء زت اواو كر ع طر يوكن ء) ىور ءانعع وغمطأو ثيدح لغم

 ل ادهم ملسو «ياعىلاعتدتلا ىلص هأ هس ني ةسرلسويلعولاهتهقا ل د ىذااد انوللبةدلواهريمأ و

 وبأهاهسق هدا رقم وامام اع ىلا عت هينا ىل- ص هل ن نما ماع هاعد هوب ”:نارحذ دلو هنإ

 كلما دمعي هينكي وادههيوسن أهرمأة ل -وهيلع لاسم سول كادب ماكو ناممأس

 ام-مبهاعدلاىأ(ةحرلاومالسسلا) مزحنباكأإ ردو بلاء رخاو ةئامو نب رشع ةنس وتو لهو
 نادل اه مه نم ىلا |(م..ةلارخ آىف)ع ارهْزأ ه ةمطاؤو ثيد->ىنسعا :(ثيدحلا ادهانرك ةدقو)

 ىأ(اضي أاممطاومن هرزهظافلا ضع رباغت وهترطددح. ا رحاب( قفالتخالا 8 ركذ(ى)

 نهىئاش ااذ_ذع ىهر( زئان<اىلعءالصلا) | ج5 بحس ىلا 5-0 موهماعىلاعت هنا ىلدهيلعدالصلا (ش

 ءايعفلا هت :.كةكلاثل ادعب تيآوعدي مث ةحئرف م ل الادعب زرقي وهي: اثاارع ..كل ادع ءاكرأ

 تيلعلا ي هاو ملمج > نيل و-نيدع-_مأود د(ةماما ىلا نعد ) ىو الار غدم ةحئافلا ىزكتو

 ل_سرع و دحو هنم عم لو هيلع لري وداخ كف جلو هيا «ىلاعت نبال ههنمز فدو ىرا.تنالاةيلعُت

 اماكر أن متسيلومد سن« ةزانجلاةالصو بحتنا (ةنلا نماعا) ه 4 لاهل- جرخأ و هئامهخ-ىقونو |

 ىنأن ء) ةمقاع ثيدح

 (مزحنيورسعنب ركب
 ىضاق ىراصنالا ىأ

 ىو رباهريمأوة-تيدملا
 كلر زينب بناس ل| ندع

 عازوالاه :عو هريغو

 ةثسلاةءالا هج رخأو تو
 وذفةخس قو( ركذو)

 دقو ةجرلاو مالسلا)

 '(ثيدحلا اذهانركذ

 ىأ(مسقلارنآ) اهثيدح
 رخآ ىفة>-ف قوىفاثلا

 فالتخالاو) مسقلا| ذه

 ةياور نمىأ (هظفليف
 نطاو!هنءو) اهم

 ةالصاااضيأهيلعمالصلا

 ىأ( رك ذوزتانح اىلع

 ةماماىلأن ع)ىودو
 لاق (ةنلا انيايع 0

 ازيقف ماماوت ىلا

 ىلو.«نيدعس هنا ارهالظلا

 نيبهاونيفونحنبا |

 0 وبأ ةيلعت نيكحما |

 هثالحو4م ءاع ءارب ىماتكو ماسلا رك اداسو 1 وداع كان لها لو-رنامز ةدلوىراسصتالا ) تاعك 8 (

 راشملاءث# ؛د_>نأب او ان 507 «دبار هاظاا| ذه ةماس اابأناح اة :نانىاخودعسنب ىدت و ىرهزلاهنعورع نعىورو ل مرع :

 ىلعةال لا قدياقفلان 00 هْزْلا نع سنو ىق# رط نهد اورو اهلا كردتسىقودملا

 ىتد افيفخاميل تس مثثالثلا تاريبكتلا ىفةال_هلا صاخي و دم سو هياع ىلا هللا ىلص ىو ل1 ىبعىبصي مث مامالارعكي هناوهانما

 ىذلات رك دفركذي لف عمس بدسملا نباو ةماماوبأ كاذب ؛ىن: د_>ىردزلا لاوهماما لعفام ل م ءءءارو نم لع. نأ ةنلاو فرصتي

 ىبأ هياثث دحىذلا ل متيم ىلءاهال دةالصوف ةماسم نب سيم >نعددحت سة 0 لأ وضلا تعقد انأ ولا ةقدن دو -نييدمحن لاو

 هيلوألا ةريبك-تلا فأر قي نا ةزانحلا ىلع ةالصا ىفة:لا ىفاسنلا نأ .ىف ثيدح هلوعبةعترملو ىدذلاهياعتك ا. هطرعش ىف ةءامإ

' 



 ةياقلادسيةاللدلاو ىرالادسيانتلاامأو ناكرأاندنءتارع. 1 انآ لعأ مث دري الا ع الا وأ“ الأ ربك م م ةاكم نآرتلا مي

 هيمزجاكاهلعمواهناكرأن مىفاشلادنع ىنلا ىلع ةالصلا نى ةدلا رس فوزا اننا ل .ةحتاذلا أرقراونأ فذ ثاادعت ءاعدلاو

 ىةنلالاةىلهابلاةءاما ىلأال ىلا -صلا له سئ ةماما أن ءىزو رمارصن : نيدو ىلاسخلا ثيد““ ةيناثلا ةريدكم اجامل ىف
 ةريبكتلا ىفالا أر قيالو تبلل ءاعدلا صاخم مثلو هيلعىلاعتمللا ىلص ىلا ىلءىلكي ' مث نآ رقلا مأي أرقي 00 هنأ ئانملا ىلعةالصلا
 ةدااصلانطاوم نر ل سل اتا ديلا قلاسكت اشم 2 جيت ثيدحماس مى الا

 هللا ل صه هي رطةنلايهدامنالةماما لأ لوب لدتساوةبح اواهما هي لوقدحأ ىف ىناشلا بهذو || 2 0

 اوفلتخاو عوفر ا ك-ىفاذك ة نسل نمدوحنو ىباعتلا لوقودريغو بجاولا لمشف ا سوهيلع باعت !1 0
 ىلص ىنذل ا ىل عىل كمت هللا دمح هنا ىفزملا ىورو ةْنس ليو ةمجاو دلل ةفاض انه ' الا ىلعدال هلايف ا 7 0 لا

 ىلاعت هللا ىل_ص هيل عىلص» وانهفرعبالديمحتلا نا ليقوت ا مولاو نيد :هوالوعد وسو هيلع هللا | اناا ى

 سو هيلع ىلا" هللا ىلص هللا لو سر ةلم ىلعوهنلا مسلوق اضنأ هريسقتيملا لاخدا دنع. .وهيلع ا ىا أ( ٍ ىف! --و

 ةالصلا نطاوم(اهتطاوم نمو) كلامو دمحأو ٍةَفيْنحىفأ د :عهج و اذه وامهريغو ىبمبلاوك احناو ا سود 2( ىرضيخملا لاقاكافعضءدنسىفزااالا مالا ىف ىناشلاءاور ثيدحلا اذسهودواد ةبأوكدمرتل اءاؤراك ظ لئاسولاو بيناكملا
 ةمالا(اهركذت لوةمالا ل عارياعىتلا] 4_بوهيلعىلاعتهّلا ىلدهسيلع (ةالصلار اهيف سحب ىتلا مو) اههلبقالةلد كاوأ
 00 ملسرب ىذلا بو ةكملاوهو لونا اوب هيض ردلعلا قرا بلئاتبرلا بئاددك لامر عمج (لئاسرلا )لعبت( هل لعوول.وهيلعدلاعتهقلإ صول ىلعتال_ .لا) | ”د.ةاكأ (اذهنلو

 ةلحبسلاوةل و لاك تحذلا بابن مودو ميحرلا نجرلاهللا مسبةباتك ىأ ةلمسلا دعب بتكي امد)لوأ : هيلع هضرؤىأ (لوالا
 امنانا هيلسركذواهري-غىلع مدقتو(ميح رلا نجرلا هللا سب هناو ناهياس نم هنا) ىلاعت وقس 0 نآ رقلا ف ةررقلا بتكلا ف ةنسسةلمىلاةباتكوةغنلا«اورأكتب ,رعلا نمهعامسل لقاك دلو سس ١ نسواحو ا اهااك ماللاا
 هللالوسر ىلعهالصل رس تك- !اءادشباىأ(اذهن 559 0و ) نورسقملا هركد 0 هلل ناونعوه لو هنأ نهى لا ركذام
 رد هاف نيدشارلاءاغلالا نمزو مالسسالاءادتباىف ىأ(لوالاردهلا ؤ) م ال ع وبأ ءا اهل نم هلعق نم

 نوره ل دقو ساب ءنيهنبادبعني ىلع ني د# ني هلا دمع حافلا ليقف 5250 1ك نملوأىف فاثخاوأ 1م ا 50 سابعلا نب ىنعب(مئاهىنب ةيالودنعش دس >أاو) يجرب نيود عروال رمادت ,لالراعتسسم | 1 20
 ذل در ددح هكاركانأن ا هدنس ىدقاولا نءءافتكالا باتك ىف لاق ىعالكلا ناهيلعدروأوديثرلا | 0 ىاودنرأ

 هلسعف نملوأن اىلءلدياذسهف هرخآ قادعي مال وميلع ىلاعت هللا ىل هده ىلع يل ه:نأ لامار | لوسرة اخر كي أن ه الا هلا ال ىذل هللادج أ ىفاف كيد د مال سرحأح نب 4, رب ان يلا -وهيلع ىلع هللا ىفدهللالو سر ةقيلخ 0 0 نك ىنأن مي -رلا نجرل اهنبام بد هنرو صام هلماعزحاح نيةسقي رطل مياس نب هدر ىف بحك هنعملاعت | ل“ : 0 ا
 هدر وكةلغغ ا ذهو ةميدق ةنس هنا ىلع لدب و هوهلث هراكدالا فو ةيمأ نب :ىدزؤق كلذ ةلرت هناالا قرد هل / رحاح نب ان اا
 هريدصت لو ىلاعت هللا ىلدوم>رلا نج رلاهللا مسي تكي نا اوثدحأ مناف ةلمسلا دعب هلوق نع دجأ ىناق 1 2
 ىلعالوأ ف طعت لههال_فلا ىفاوفلتخا مث هلنطغتف ءالذورك ذا هيأ س:لوهد_هدام يجي ع كاذب تع |
 ىناعم اووحنلا بتك ىف وطمالكر بخ ا ىلءهفطهقوءاشناوآ وا ىلءىلصن هلمسأو وه

 هبتك امع-يجه_-ةكربلم-كنارخ" الاولوالا ف ل_«>: ةهراهأدب اك ىأ و اااضي أ همت !| راكذ[ قولا دعنأم سو نمم-مو) ةبحتسمة:سحةعدب وأ ةئمرا هقرمتساىأ( ض رالاراطقأ ىف سسانلا لع اءىذخ) | 0 0
 لاقو) دعبامأ نالث ىلا الفن مسنات نيمل ىلا ةبتاكمنأ ةءاس 22 2225 2222ل 2222222 ك 1 1 تاع لا 10 طا ةووجلاو راس ل15 دتلالا 6 نيدا نع نيو لنلا
 هللا لاطأ ىأ ةقيلطلابّةءودبلاتابتاكمللا هذه ةقدانرلامذه ث دحأ مثمورلا افعل رهملا مالسلا هياءماتك هلدأو لا كيلع مالم
 نييلطملادبع ني سابع نهتلادبعىب ىإ ىأ (مثاهو ::هبالو دنع) امملئاس رلاد ءادتباعدماو ىأل وهم اةغيدب (ثدحأو) لاقي
 مالسلاهيلعهيلعتالصلا نمرك ذامبىأ(ه.متتنم مهو ) اهيعاون ىأ(ضرالا راطقا ىف سانل|ىلعهب ندح) حافسلام وأو مشاه

 بتاكذلاىأ(ستكلا)هوديوأ يمادتبالا ماضأ)



 لع تنبأ : طتوالا ىف ىناريطل اه ءاور( ب 1 :ىلاكلذىف ىسا مادام هلرشغت#ت ةكلش الما لزتل ناثك ىنىلعىإ_ض نم اللا هيل علاقو)

 هللا ىل ص ين 0 قنا ىأ(مال- | نطاوهن 011 )مرغوب اولا ف نيئا واربع دحلا تسوس

 امر بطل ىرقأ 0 ١

 هد_:ءةفورعملاءضاشم ||| بدكلا نب ودتن الاقي ىتح مهوتياكتاغنصملاهدارملا سدلوأقلطمب وةكسملاىأ ( باتكلا كلذ ف) نم ىأ (هريغو ىلاعت ابو ةكم( ىمسا مادام هل هاه 9س ةكستالا ا لزت ل باثك ىفىلعىلصن ١
 ىا-لا لوق هرضاالو [|ك ىءعمىففورزخمشلال لاهو سو هيلع هللا ل صاب رم ريخأ ىت اتاسسغملا نموه لوالارصعل دعب ثدح
 (ةه رك ىتثدح) ماقلا أ رهاظ ف الخو ءوةياتكلا لاحىفةال_دلاب ظفلدي ناروك ذملاباوثلا لو تحف طرتسشي هنأ مهضعب وناىأ(لاق) هفردعأال لاقو ىمتن !ىرأ ء عسوأو هود ٍ للا ءال_كلاأر قوأ من 4 الصلا سةكدارملان ال متحاذ
 ارا ةيمصةخ-نفو أل اذ هم_يفشلا سدبحلا ىلءةالصلا ىف عبدبلا لوقلا هراتك ىف ىواخلا لاقوءاملعلا مالكو ثيدحلا
 نمىورو عصا ملهناريثك نيالاقو تاعوضوملا فىزو#ل ا نياهدرواو فيءضد:سبيغرتلا بحاصو ىو ارم دبل انج هد || يرجخيدبلاو نييشلاواو ثيدل ا باحت أ ف رمش ىف طا ط_سوالا ىف فاربطلا ءاور ثيدسحلا
 ىأ(ان:تلاف) تمدقت راقغت_ايدارملاو ىبت :اهراتك ىف مادام هلر محد ةكستالملا لت اد عىل ءىلل اع هسا ىل- ص هراثك ىف سمك

 ىأ(ثيفاوبأ )ان دح ىلاعت تالا ةبر هبل امينا 1 حدر شيا هعمل . مهؤاعدةك الملا

 نبد#انث) ىن ىنييمشكل | | فبكراماوماءالم-_مناههج هناكواوذم 1 نيدلل ن ورقي وه.نونمؤت ومر
 0 هللاريغت لا غي شالا ىذتقي هيرشملا مزاول ن ,مىهىاال غال او تاوهكانمىفانالا عونلا ةعيبط
 )ل: يا يدم انت ١ نمئسهدخحاؤالهنانااوماروهيلعاو ةعاح هنو رولا ”اامالا نول فيالو حم 57 لا نعنورتشيالمهو

 انث)ىراخبلا امالاىأ | ت نااهن«تامانمو نيىلاصلا فا نءاراث كلذ ا ورك ذوهءلع هبن نمرأمل ىلاف هفرعأق هناعبت
 اظفاحلا نيكد نب لضفلا لفغا اكد # ىلع لصون ورك اذلاهركذاملكد ىلع لص مهللا ىهوةلاسرلا لوأ ىف لسو هيل عمشا ىلص وهريغ_صئلاب(معنونأ ا ال_دل ىنمرك أو ىدساحيملو ىلرفغلاقفكب هللا لعفام هل ليقف مانملا فود ىفاشلا
 ورا ون كر أور ثك أو لضفأ نيرخ" الاو نيلوالا ىفةيلعل صو نوملئاغلاهركذ نع
 ؟| نكامالاىأ( لو «ياع هللا فص هيلعمالسلا ن نطاوم نمو) ةغلمةم ظافلاب فرط نماذهىوردقو
 ا ! [كىفاثلاولوالا لمثل هقلطأ واهرخ [ىفرك. ذيىذلا(: ١ هلادهش:) هيلع مالا هيف بحت ىتلا
 ٍإ هري-غو بيطلا ىرقلا هاربا نيف مساقلا و نأ ا::دح) وهو ىراخبلا ءاوراثيدحشلاذىفدروأ ورع

 (ةماسب قش ١ : ند مانت دح) لافاضي أم دقت (مثيهلاو أ نث دحتلاق)اهتجرتتمدقت و(ده تنبهمب رك ىتنت ”دحلاو |[

 تكردألاوو اذاعمورع ' !| هله جرخأ نمت اموهرشع ع ةهنس نابع خا ىف ىفوت اذذاحماداج نب ور عنيك دن ءلضفلا( معن عمس مرض ىدسالا ىأ || 5 ”أانثدح) لاه مدقتاك ىراخبلا مامالاوه(ليعمسا نيدجمانثدح) لات مدقتاك ىرب رغلاوه(فسوي

 ا نع)مدق:دقو نارهمنيناميل-(شمالا اند ) لاه نازبملاىفهتجرتوةّسلا|

 لقود أ تدب ةحسأ

 سشعالا نع ىورب
 0 ءوةقئاطو

 رج 4 ليسوهد

 نسم ناكو ةيلهاملا [|وه*دوعه-سمني ىأ(لاودوع- وج ب جب ياي م :ىدحاةنسىفونمرضخللا ىدسالا ىسنمنيْخس عميس
 نع)ةتسسلاة مالا هل ءابحالااهانعموةاسحتانمةلعفنتةيحتلاومرخ آل (تايحتلا لقيلذ)ال_فنو |اضرفامتالص( عد جرخأ نيلماعلا ءاملعلا |١ ىبصاذالات) ع وةرعو هفملسو هياعملاعت هللا ىل_ص(ىنلا نع)ةخس:ىفو عوفرملامكح ل فوةوم

 (دوعسم نب هللادمع ىياثال ( هللة, اثءا هظعلاو كولملا اهب كك يت لك ىأ انه ع.كابنم لكوءاةبلاوكلاوءاقبالاو
 بتكلا ناسا ءا ور دتو ] (تابيطلاو)هدابعلا ىءبةداتعملاةالصلا ل يةوءانثلاهمداربىذلاءاعدلا عاوناىأ (تاولصلاو) ريغب ٠
 ىللانضوأ] توت لإ 600|1 اداة اجاب :لااهمأ ك يلع مالسا|)هريغلالهت ميطل اءانثلا تاملك عسيجىأ ٠

 ل هياعمللا ىلص ىلا ىلعمال- لاانلقضيقاملةانرهظأن يب وهو هلوقنانك دوع_ىمنا نعوال عن كلذ ىلءاورمتسا
 سرر يبرر 222222222222222 اا

 الفزوااض ا 8 وفرملامكحيف وهوهيياع فوت ومهلأ مو ىلع ىحدلا دمع

 ىنلااهبأكياعمالسلا



 ثاكاذاهويطاخيل هيلا هلودعو مهماع قو مال_لا هيلعدظقللا هب ىنلا لعن ودّي ملعلاقأس ءاوىحن دلالات( هتاكرب وهلا ة-جر و

 الواندنارهظنب وهوكيلعمال_بالوةنان كدوع_سمنبا نعىراخبلاشددحةداهش ةميغلاىلا مهصعي هذ قوثام اذا مدس

 ابيألوش ىلصا |نا ىلءةعبرالا ع جاذا هب ص“ ا .هذماذهذ ةالصلا ىفا ذهبدارأ هنا هنع دنا تاق ىننل | ىل اع مال للا[ 1و ضيق 49

 ىلعوانياءمال_سلا) هنالص تاطب كل عمال_سلا لوي وهريغادحأ ل صم !اخولذا مالسلا هيلع هتأ.م .صوصخت ْن ماذهنا ى* نا

 ىقحلاصدبع لك) مال_ىلاةملكوأ ةمالسلا ىأ( تب اصأ) أه ١مخ [ىلا اني اعمال اال دىأ(| هومئاقاذام 2 :اننيح اصلا هلادامع

 مج فك اداتةوىأ(اذه)هدابع قوق- وهللاقوةحءادا.لوق»ن هحلاصلاوءاي ادالاوءا هدنالا نم( ل صرالاو) ةكمالاان م(ءامسلا

 دهشأ ل وش نأ لق وهنا -ءس دهرا ىلكءأم ةلادعب ىأ(دهشتلا لو" ونوم 5 مة نطاومدحأ) ةالصاادهثتوأ

 ١ ٌ سمس | و أ( ىوردقو
 ها ا امي مالت كك ايف 1 ع ةهللاة_جرو) 0 1 عا 0

 لاك نمثموملا نا .نت_ضرالا هءامسلاةكئالموةقلا كلا ممالا ع بج نم( ني اصلا ناد امعىلعو ) 1 مداد 1

 امكن اهتجرتلانىأ(تنأ دأ)1#ا:ءلعمال_ىلا ىهد 0 5 !اءزه ماةىأ(اهومئلقاذا كل :اف) ىأ (كلذ ل ا

 نك ءاتهئنموماللاوفلالاب ىلا ملام دمعأ(| صرالا ٠ ءامسلا ىف 21 د )هلل( لع لك 0 :لاابأ ثيلعماللا

 دوقعملا لصقلال 5 31 دادي بقنا ملاطوال_صلاكلراثْناوهللأ قلخ عي و هسقنأ ن 7-5 1 هناكرب و هلز اه جرو

 00000 1101 اابحاو ةنناوتوك ركنا و27 لعب 1 ناو هو هيا ءتالطلا نطاوأ ْ ننف اعيلماللاللا
 ا ةالصااىفده_كلاىأ(اذه)مدة:ااهماعلةالصلار 1 ىوطهنالاةءذةوهياعمالسلان :طاوم اذا) 3 دلاهللادابع

 ءأب هتءدسةخ سن ىق ب:هامحم سا ىأ (ه* رس نطاوم هل (كاكرف (هيلعم معلم نطاومدحأ) ارا 1 غرف

 دهثتلا قوهلتأم در ما ومقالا هال أ ده لوقينالءةىأ(دهشتلال د أ ىفوةسلا نم رخياعأ(ل هنأ

 ماللاىأ(كلذل وق. ناكهنار هع غرب !نءكلام ىوردقو)هةقلا تك ىفةإصقم تاياو ردت قدك ىف فقال تلال ةناو) ل

 دارأو هذهشت نمغ رف اذا)ن نيك اصلا هلبادامعىلءوأذ ءاعمال_بلا ةناكرب ههللاةجر هىنلا' أك يلع ةخس1 قو( طوسذلاق

 هد قة ودل ك مدا( طوملا تالا ساوزةال_كلانمج و راما ل احلام 0 (ملدنأأ لهنا ةطودسملاق

 ا مالسلا لبقإ هر آىللا لال الان 2 ذا (كلذل: كج اتوا ةقم 1 (كلذلثع

 ماثهْن هما سمن * وهو نيميملا حق :(ةم 0 93 هءهزم نم رووثلا فالخ ليقاميقا 1 .

 اناك | ههئارع ناو شت ع٠ نعآاب هرحأء احامدا أل رك أموةرمسع تس 4:-سقوتةره- ملا يديلولا نبا ىأ(مالنلالبق) رع

 انيلعمالسلا هتاكرب وهللاةجرو ىلا ابيك يلع مالس !) جو رخل ا مالسلةىأ (امهمالسد :ءنالوقأ| 0 كلالاو هنزلجك نم

 ىوخينامل- ءلالهأس حسو هز ةالصلا ةءاخو هو( م ١ ءاعمالسلا] ل وقدم (نم كاصاا ادام .عىلا هوأإ ٠ 00 هسدلو

 ىحاصد.ع لك )هتالصيمال_ىلا هاوقىأ(همالسنمحإلا در ةنموأاب د ةموااماما ىلصملا( ناس :الا

 آ | 3 1 ةكمالاا انءايعلا | ماوي جل
 مالسس اىوستي مامال ل.ةو(ن )١- ى-هومو( مد 25 ")ع ىنو ) الأ نه ضر قةاهاسس | ءاحام) عاام ىأ (دارأ

 مهري غودرلا م هو هرأسا 0 هره-غو ه- يلعدرلا ن هوديم_هوهيىدتقان 3 عنيا 7 ءاع نع

 ودل بحأو) 0 اا ابسدارأ ل )ل ءومحملاو 9 كلام لاق) باغوأ رصح 0 84 هم | 0 هللا ىدر

 مدلدجلا هناكرب و هللاة-جرو ىلا ىلءمالخلا) 00 0 لكك (لوق ند كاما ل ماذإ | امهمالسدنع نالوق ءاناك

 انيلع نيكلاص 3 ل دا.عىلعوأت ماعمال !|هناكرب وهللاة<رو غلا اهيأكيلعمالسلا

 ظ نمىأ(همالنيحإلادر ةيولا طا رااناما لام أن 0 :الأ ىوش ناع | ماعلا ت>ةساو)هللا ةجرو ىأ )م ا اعمال ||

 ين 4اومدآىنبو 0 اللا ن مضرالاوءامسلا قحاد)دبعلك لعةخس قو (د_بعلك )همالسد نع ةخسن وهني .؟نءهنالص

 قاض أه ماما ىوشي هناالاىد_ةقملااذك و رشدلا وكلا نم ن 24 ءقرطد ىو مامالانا ىلع ةقينح ىلأب اح أ ناف هرمهحن :.مىأ

 مامالان ا ىلع جفا شلاباكأن أى 4دإا ارك ذو طقذ كلما ىون مو ف نما وايذا 1 ناكاذا أبو فوهيقر طد> أى زاكاذاّةدحاو هم ل

 ىقهزلا4- -رلاملاقو)د رلاوهوهراس وَهْخَي ؟نع هنمدي ىويمريسغوهيل هدرلامومال. د نووأد مسهو هن رمدمقملا همال_سىوذب

 مال.لا هناك رو هللاةجرو ىنلا ىلع مالا لودي نأهمأي اما ملدا ذاموم هأالبحأ و ع وخلا

 نبا هأو رامزا»ناابيق

 .: يرو حجاب هد عتعاسو عم حسم



 مص كش سل يصح حع 0 + 00-6

 ديزتهيلعةال_صلان طاومن العا مه هذمرو شم نم سدل سد رغاذهو ىحندلا لام( .يلعمالسلانبلاصلا هنباداسع ىلبعو انياع

 هلدالا نما ميةدروام عملة ةسمئءلاسرىفاهلعجا اهعج ىلع ىنقفو نا ىلاعتو هناحس هلعلو اعضوم نعد رأى بع
 (لاق) مالعالاءاماعل ادنع تثومال_كلاوةالصلاه- ءاغدنعتدرو طاقلابىأ(ملثلاو هيلعةالصلا ةيقءكىف) ه(لصتلو

 ة:د->وم او ةزمملاعّتفب( غبصالاورأ ىذاقلاانث هيلع ىفءارةب هبقفلا ر فعج نب مهاربا قدساورأانمدحا) ضذصالا ىأ خفف اذك

 نمىأ(هريغو)ةروسكملا فاقلاب(دقاو نب ركب ورأانثدحإ) ةيقوغلا ديدشئب (باتع نب هللا دبعوب' ان: ) ل هس نب ىسدع ةمجعم نمغف
 نبهللاد_بعنبى < وهىاحتالاقوهقالطادنعرهاظااوهو ىذمرتلا مامالا هنا ىحندلا مالك نم موهمملا( ىسعورأ انت دحإ) خياشملا

 غ1 اذه ىلا الات( هللاديسعانث هلوقهدرؤب و ىاطنالا هقفأ وو ريثك نب بكت نب ىد
 »بحي -(--يي1ي - ©: --ُ-ا-ُ-”"- هبي ه--الل

 بو>ولاذ-هلبقىذلا ل صغلادةعنالعاو( يلع مال ا( 1 ةء م( نم اصل اهربادامع ىلعو انيلع

 درف دقو ل_سوه_ءاعهّننا ىلصءياعةالصلا |مفْثء> ل ىتاا نطاولل دع ل صب همةعوممل ءةالصلا

 ىلاعتهنلا لص هيلعةالصلااريفسحت د ىلا نطاوملا ىؤرلعملاءاوللاءامسال مارك ىرضيخلا هك
 لا ةاهتيشيك نايب ىف عرش ,دصقامىلاعن هللا هر فدصملا تأ! لة وهيلع
 ماهةةسالا عاف ياك لسن دلوم ظةاوهو(هيلعتالصلا) ظافلأن ايمىفىأ «(ةيفيك فل صفا«
 ةثيهلانايبدارملاوه-يلعماللا يذ, فيك ىأهءلع( ما ثلاو) هلثم نعاوبلأ# ناا ماش نماهنال
 رف-ءجْن مهاربا ق>ساوبأ انثدحا) هلوقوهوأطوملا ف هاور ثيدحأدب و مول ماهلصأ ذا ةلداغلا 1

 ىسدع(غبصالاوبأ ىذاقلاانثدحإلاةهءاورلاقرطدحأوه(هيلعقءارقبإ) هاوقو مدقت دقو( «يةفلا
 لاقهنايب مدق:(باتءنب هّلاد_بعوبأا:”د>) لاق ماك-الالزاون ىف مالعالا بدك بحاص له _-سئبأ

 ىذلا 5 نبى معوه(ىسعوأ انثدح )لاق فورعموهو فاقلا (هريغودق'و بركب وبأانثدحإل
 لاتمد_ةتاككلامنعأطوملاةاو ردح[ ىثيللا(ىك نب ىانث دحهللا ديبعانث دحإ) لاق هنايب مدق#
 ورع نع هتجرت م دقت( هيبأ نعمزح نيورع نيركي ىلأنباهللا طبعن ع) رووهشملا مامالا(كللامانثدح))

 فاقلا لبق ةلمهملاءارلا عفو ةمجعملا ىازلا مذد ىقرزلاومالالتفو نيسلا مضد ماس( ىقرزلا ملس نبأ
 دع_تنب ورع نب نجرلادبعهمسا(ىدعا لا ديجو.أ ىنربخأ لاق) نازيملا ف4” جرتوىراصنالاوهو
 نيتسلادودحف ىقوتوهدن_مىقدجأوةة للاهل رخأ ةمحص هل ؤدم حر زخوهو دعس نرد لا ليقو
 هللاناةن الا قهيرمالادورود_عبهنع,ولأس ( كيل عىل نفك هللالوسراب اولاق)ةباصعلا ىأ(مهنا)
 ه-جاوزأ (ه-ةيرذوهجاو زاود # ىلع لص هللا اولوة) سو هيلع هنلا بصلاةفدرخ آىل اهتكنالمو
 ةزمهلا كرتقاخ ىنععأرذ نمل .«فاهرسكولاذلا مضي دلولاو لدفلا ةيرذلاو ةمولعم نينموملا تاهمأ

 (كتانبلا دالوأ لم وهدلوودلول'ةيرذلاوم_هرغ_صارزلاىلا ةبسنهنا ل قو غيفْ 2 لامع.الا ىف
 ةيفيك ىاب واهب ري_عب ىتلاةرابعلا ن علاولا ههدارملا فيكما سو هقغلا بتك ىفالصة مهو ركذ
 اعرولثسةالصلااوماودهثثلاىفهيلعمالسلا اوعمسا!مهناؤهيفام نكالواهانعم نعل يقوىدوألا
 مهناكف هيلعوه ىلصد ناهللا نماوملط» نامه هرمأ هناف ىكالاس مظعتلا نمهيق وكلذمهملعت هنولوة#

 هجاو زأىأ(مهاربالآ ىلعتياص | ) هى امتسن عفاف ءادالاى>ةالصلاةاداىلعردقتالولا

 ىلعود# ىلع لص مهللاةل للا ةين”الاةياورلا قومهررةتومهترهشل مهيعقواما هيدشتلاو هتيرذوأ
 1 م يي

 وهو هلبقىذلا ىدعىفأمع
 ىئيللا ىف ياهلا دبع
 ىيذوهاذه(ىدانت)
 دش ىلثألا ى عه نبا

 كلام نسءأطوملا:اور
 مامالاوهو (كلامان)

 ركب ىلأن ب هللا دمع نع)

 ىنأةخسن ىفو(مزح نبا
 مز>نب ور-ع نياركب
 نانايق_لاه:ءىور

 نب ورع ن-عهيبأ نع
 (ىقرزلا)ريغصتلاب( ميل

 ءارلا عفو ىازلا مضي
 ةيدنءايق فاق ةففع

 ىأ نعىو ربىراصنأ
 قذر ةرره أو :دانت
 ةووامستت# ل اعترلا
 لاقهنا)ةفئاطو ئرهزلا
 (د_ج وبأن رعس-*أ

 (ىدعاسلا) ريغصتلاب

 ةدعاشئبىلاب وم

 ىرزخ راصنالا نم

 ىلا قيةبكهلاىفد_م

 ىأ(مهنا) نيتسدودح
 هللا ىذر هناععلا ضع

 ةيضرفىلع هيلدتلا؟ر(اولوةلاق)اهريغوةالصلا لاح لمشي قلطموهو (كيلع ىلصن هيك هللا لو راباولاة) مهنعيلاعت
 |ةلطم باب >ةسالا ىلءهولجرو عملا لءاوةالصل اريغىفا هوجو مدعىلءعاجالاو بو ولا مالا ىف لصالا نال:الصلا ىف هياء العلا

 لاآدارا ال .ةوةم>قمل" الا لوق( هاربا ل [ىلءت ءاص|ك نير ذوهجاوز أود م ىلءلصمهللا) لعأ هتلاودك آ ةالصل اىنابناالا

 ىاخملا لك | لسوعيلعىلاعت هللا ىلصهنافلماكلاب صقانلا قالا نمالر هتشااسع رهتشرملاء فأل ابان مهيد شتلاوهعم هاربا ٠
 ”جرىلاعت هلوقل مهاربا ىلع ةكئالملا الص: :رهشك ةرو «ثمهالص هيلع لص ىنءملاولضنالا ىلع لوم قا نم هلَد ولطا ا: الصلاو

 ديحمديج ل ناةدايز شيدحلا قرط ض»دىفدرو دود يهدي هنا تدبلا لهأ يلع هناكرب وهلا



 م-هاربال 1 ىلعتكراياكهتيرذوهجاوزأو) هيلع هتمعنأوهيلاهتحنهام مدأوت دأىأ(د ىلع) كرابمهللاةباور قو(كرابو)

 ىذا 1 ترهظأ امىلع ا اكيد_ءاطوأك:امول *ناءلىلءد م لوأتد-ج ءأوس ٌكتاقصو كتاذبدو عىأ(د.جكنا

 ّت اومسأ اب رد < |هنرو هل اوقوحت هملاهدتسأوهسقن لع ىنن اك وههيلععانت ىدخكتالىلاعت وهناحمسد ومحل | ودماحلا اوهقكناع :ودصم

 نانتمالا ريبك مظعْنا .>الاريثك مركىأ(ديحم) مكس ازيزعلاوهو ضرالاو تاومسلا ىف ءارربكسلا هلونيملاعلا بر ضرالابرو
 كلام نعم هلك هجام نياو ىناسنل اودوادونأو لسمو ىراخمل اهجرخأد قو ىرتاك ى< نبى طوم نم ىضاقلاهجرخأ دق ثيدحلاو

 رنغنم'صاخشأةةسيؤشكل امنيبوهنسب نالىلعأأط وما نم هلعقي هنا باو لاف ةروك ذم لاب كلا نمهجارخا نعل دع ليقنافهن
 ليقواردب هلوزنل ىردسلاىأ (هنعىلاعت هللا ىذر ىراهنالا د و« _همىلأن عإ) أ طوملا ف ىأ(كلامتبا وهرقو) قب رطلا ىفةزاحأ

 لآ ىأ (هلآ ىلعود#ىلعلصمهللااولوةلاق)مدتدقوورعْنس 021

ل سروءايدنأ موف هل آوهلا مه ارباىبعتياصامكد# ل 1
 الفل "الابل ”الاوأ عومجملا عوم للا هبسشف 

 لاؤسل اى هنمل_ضفأ و هو مهارباةال_صد انمدنةال_صهيش فيك ةههمثملانوده.ثملاناهيلعدرب

 ةبقعوهاذهدوعسوًّوهاباهروض#ك

 لآ ىلعتيلصإم )دم
 هللا ىل_صوهو (مهاربا

 00 5 . 2 3 - اضأ تب هلع لل

 نءوم اهترهشةروهثمهيفةلاسر ىفاودلا لالجللواهاصعاذ_هةب وجا, هنعسيج أ دقوروهشملا|| . 0 آنه
 ريغنم طقفهياعةال_صااررمالاة "الاف ىذلاتلةناف « ابيرقاضيأهيلعمالكلا قأيواهركذ 3 اعةفءاضءئالصلا

 قهيلع منمو موحرت ل سوهيلعهّللا لصوهوةجرلاةالصل ا ىنعمن كا تاق # هلآو هاربا, هيدشت ل"الا و لسانا كلا
 دا ارب نإ لاقي يك هتلم لهأ ةجر هتجر نمدوصقلا ناىلا ةراشا هيلعةالصلل كلذ مض عنلا مظعاب نيرادلا هشتاق 0

 ثنبل لهأ س لاك ع هدد هللادب ربامعا هلو ١ ةملار 5ك | دهم - دلوةيوقع ملعأ هللاولاكشالا نم هلا اها ل تادب بالغا ناوج هلا اك تنك اذه كرارل وقعا تك ل غ2

 نلكشتسا ها ءاولاكلاب

 ىلععاني ثيد-لااذه
 نانمةيءلغالاة:دعاقلا

 نهملضفأن وكن همشملا

 كلذنا ليقف هرهمملا

 هنال-عي نا لبةناك
 اهبيلع ميهاربا نم لضفأ

 هنعردص ليقوم السلا
 مسوهيلعملاعتهللا ىلص

 امضهوأهيردنعاءضاوت

 هدجعمايدأ وأ هسقنل

 هذختب ةالصلأسليق و

 .هارباذختا م اليلخابب
 اهالا مال اًذهو اليلخ

ايصلا ميلعستك ىلاعت هلوةىفاك اهردقال:الصا | ىل هأىفةهباشملادارآهنانملبق
 نم نيذلا لع بتك اك م

 تاربلا رثكو مدأى أ( هاربا لآ ىلع كر اباكهتيرذو هجاوزأو د ىلع كرابو) ا ريهطت كر هطي و
 ىفةرشثنم ةكرب وة-جر ىأ (د يعدي جن انيملاعلا ىف) هلآو مها ربال كلذ تمدأم-مياعةلزانلا

 مركلاو فرشلا وهود_هللا نمل يعفديجمو لي اءانئلاوهو دا نمل يعفديجو ىلذحلا عميج
 دج ل كةمظعملا دومحلاتن أ وأ هفهاوو ليما لعافتنأ ىأ لو ء-ةموأ لعاف دمام مق ل يعفو

 هانرك ذاممو لواجعةومىفلئيذتوهو كمأ لا :ماو كلحالهنافكيلادئاعمهعابتاوكلسرأ مارك او
 نع) ًاطوملاف (كلامهياور فو ) قئاقدلاهذ_1 نطو مهاربا نود م هاربا لآ ىلع هلوقىنعمتملع

 لآ ىلعتياصاك هل 1 ىلع ود_# ىلع لص مهللا ١ |ول اوةلاق)ى ردبلا ناحصلا(ى راصن الاد وعم ىلأ

 هاناىلا ةراشاهرك ذ(د_.<يديجٌ:انيملاعلا ف م_هاربا لآ ىلَع تكرا. كد ىلع كرابو ها ربا

 لوالالةو ىوونلاهلاقأك ةباردوةباو رعي ا.هالكو ملعتلاوأ علا نملوهجلل ىنبمماللا
 نيدعس سام ق ممسوهسيلعهلا ىل_صهللالوسر اناثألاو دوعسم ىلأن عأطوملا ظفلو عصأ

 ٌكيلع ىلهذ فيكف هللا لوسراب كيلعىل_صننا هتلانرعأ دهس نيري_ث هل لاقف ةدابع|[6

 "نم 8

 ل_-صوويىنعملا وفن اتسم مالك د ل 1 ىلءو هلوةو د ىلع ص هوقدنع متمالكلا ول "الا ىلءةالصلا ىف عق وهيبشتلا ليقو كلبق

 ةال_صك ةالص هل آو دمغل_ءجادارملاوهرهاان ىلعو هلقو ىنكالهفاكتنكل ىفاشلا نعاذه كك و تيل داكد# ل آىلع
 نوصة< الو ثالخ ميهاربا ل آى لديك عابتالا عيج مهنا ل "الاؤفلوقلا مرات لا نالةام لاب ةلمحتاةلباةمل واو هل آو ىذا ربا

 ىبءايسناف هي رذنم مهلك مهاربادعب مالسلا مويلععايدنالا نال عابتالاب ل ”الا ريسفت ىلا جاتحالو ىك اطنالاهرك ذا ذك ءايمنالا نم
 مظعأ هل" امو ىنعملا اذ_هرابتعاب هل" افهلآ لجن مو هيلعىلاعت هلا ىلصو عل يعمسا لن نما يدنو ق>سأ لسن نم ليث ارسأ

 ربلاريثك ىأ (دي)لا ودالا ع هى ىأ(د_جدن انيملاعلا مها ربالآ لععك راباكدجمل [ىلع ::دع ىلع رراض) لعأ هللاو
 دونا ىف مةرعاك ىأ هل اوأمذهمةدد ثم وأ هلوأ حتت عمةفتع مال 7 (عدلعت ةاكماللاو) لا رجلاو



 ىدحة:-تأمامهريغو نيريسنبأو ىعشلا هنع ىو رةرجشلا باعك أ نموشو منو كسوةلمهم مضن(ةرجع نب بعت هءاورقو)
 مهاربا ل [ىلءةخسةىفو( ميغا ربا ىلع تيلصئ د # ل آو د_© ىلع لص مهلل )ا ءوفرمهنعم سلا ةئالاءاور تدل او نيسجنو

 اماههج وهللامرك ىلءنعو مركلاو فرشل اود_هملا ىف غلابمىأ(ديح مديجّكنا يهاربا ىلع تكرانئك دل آودجمىلءكرابو)

 ده ىلع لص مهللاهثيدحىف)اءوؤرمهنعمريغو لههاوراك ىأ( و رعنبةبقعنعو) ما ركف ارشا ىأ داحاداحناف مئاهونب نكن
 هناداعقراو نمهماع لاك عا/ا روهطظنوكيف هندالودعبهراتكالوتءارق عني لهتقلخ لصأ ىلعىذلا ىأ (ىمالا ىنلا

 نممه هلبادجر يفاشلا 1 5 : ل 6 ا ا رمد 3 3 اكدمجل آدم م لع لص وهللااولو تلات م هلاس 1 هنااندن < ىتحلسو هيلع هنا لص لوضو تلف [| لادم ل !لمو) سكك سس وس ودصسس سس سس تسوس سس سس ريا

 لايداكرلا مويا تمرح || هع دحين نيدااعلاريعاربا لسكر اباكد ل !قمودست لم كابو عاربي
 نيس ا هىكدلا وهوةلمههمءار ,ميل نوكسو نيعلا ضي ىذمرتا رجع نب بعكةياور فو) عدت مالسلاو

 لاا قونوناوضرلا ةءببدهش ىناعت مهريغزموأ ف وعنيلاس ىب نم قحساوبأوأ هنادسبءوبأوادجموبأ
 انل ل<الوأ لك انالد< ءانملعدقك يلع مالسلااذه ّللالو.رايانللاقمهريغوةتلا هلجرخأو نيسجنو ىدحاوأ نيت ةنس
 نارقطالاو ةقذدسا ةيعيم :يجّكنا ميهاربا ىلع ترا داكدمم ل آو د ىلع لص مهلا )اولوق لاهكيلعهالصلا في كو

 لهو هيرانآ حرج دارلا || ةرجعني بك ثءدح ىدمربلا لاو( ديمج ديج كنا مهاربا لحنك رابوك دما ىلعو د ىلع راب و
 هحجر و هستمأ عسيجوأ حلا له مهللااولو لاسفل ءىلصن فيكسف كياع لان فيك انملعدق هللا لوسر اي تلقلافةرجع م م < يب نار لا ا 5 ا وزأ ل قو ه:ريأ| ني بعك نعيىل-دا ىفأ نبا نجرلا دبع ن ءناخيلا ءاوراضيأ ثيدح ا ذهو حر نسح ثيدح
 بذهملاح رشف ىوونلا ىفل آ1هسنم طقسو نيعضولا ىف ميهاربا لآ ىلعو مهارب ىلع ىراشسلا نعل ناالاع ياس وع
 نيسح ىذاةلا,د.ةو || كفاحصلا ىراصنالا هللا د_+ع(ورعنب ةبةعنءو)هفلاخت ىلا عت هللا هجر ىف ةصملاهباورونيعضوملا
 ّك هدح فم منمءايقتالا ههجو هللا مرك ىلع ناك وام_ممعهللا ىذردب واعموأ ىلءمايأق نمعد رو ىد_>!هن-ةنيدملاب قوت
 لافاسر و قراقنلا ل [ىلءوىتالا ىبنلا ده ىلع لص مهللا) هاو رىذلا(هئيدحف)نيغصا رخال ةفوكلا ىلعمعلخ سل

 ءايقتامهلكة + احالاةمأ همك ماووعلار |ىبعهئابرقأ نمهقدصل اهيلعمرحينمو هتيرذوهجاوزأن منونموملامه(دجم
 ءلرت ىوقتلال-ةأناف ملسمو قيمبلاو ات رادلاونابحناودج أ هج رخأ ثيدحل | |!ذ هوب اص 1 مالك ىف أياكاضي[هنمأ

 ة:لكذرودننتو ”لرشلا ىل_صمهللا) مدقتاكنانسنب كلام نب دعسو هو( ىردخاديعسنبا هءاور ىفو) ىنالا ىلا ظفل نود

 ةراشتملا لصف ىرقتلا || تمرح قيرطنءءدر وأ ماضي ىراخبلاءاورومرخآ ىلا ترم داك هلوق نمد بناررد-ةىلع مثلآ || :از بفك لموخ 1قيرط مدر وأ ماض: أىراخبلا اور ومرخ ىلا تل هاي هلوق نم قياسلا
 ىفو) مالا ماتا || تت بصت شم وموسكو لعفوأ لوق نمو مياس لابن هقلا اسيل نمت هيو انيئالا
 قود اطوال (ىميتلا هللا دبعوبأ ىذاقلا اند دح) هلوقوهواانهديلا ىف دعلاكه رو دص لاح ىف هناك اءاكربت هنأور عيمج

 أ( كلدعد 7 ١ ا الا هراتك ىقمرك ذيرلو ىلاعت هبا هجر فنصملا خ ويشدحأ ءافوةنك استي ة انثمو نية موملاءارلا رسكو مهللاهنضاعت هّئا ىزر . | علا حنفي فيرط(ىوحنلا شيرطني نحنا لعوب و)ميادري ارغب (هياهاطامس] هناي“

 ةفامالاف ل ضفالا ركب ىبأانثدحإ) لاوميلا قرشلارك ذىفمدقتاكهيفرعب(هيقفلا نود عسنبهللا ديعوبأ انث دحالاق

 7 مي ىلع بلغة بن ءاياهيأت لمه ءنيدعونيتددشملاواولارسك وهلم هملاءاطلا حقو ممملامضن( ىعوطالا

 ا م 7 _-____-_- لا مهرت حرتملا بهن ]ل (8 ا فاد سوبا د٠ )لن ئروا بنا ىزاتلا لجني هو هرتر ةالياوايدي

 ركذو ىورب وهانبمو ثيد_هلا ىعمىأ (هانعمرك ذو)ةيبوب رلاةلا هرةمهنبث ددتلاو هب دو .علابفارتعالا ىلاءاميإ هيو ميهعتلا

 ىلا بوسنملاىأ(ىوحنلا)ةلمسهم تب (ضيرطنب نسحلا ىلعوبأو «ل ءاعامسىميمت اهقادبعوبأ ىذاقلاانثدحو) هانعب
 لادمذو نيس تفي( نودع -نبهللادبعوبأ)انن دجىأ (انن) امهالكىأ (الاقهيلعى ءارقب) هنفيف هترهشو «ملعىف هتراهلوحنلا
 ىأك احتاهشادبعورأ انث لاق( ةدد ثهواولا مّاففب ىوطملا ركب هوبأانث )هع فلابملاعلاىأ(هيققلا) فورص«ل قو عونمم نيد مهم

 باطولوالاعمبرلا ىف ةثا ,كثو نيرشعوىدحاةنسدلو هرهدىففيناصتلا ب حاصومرصع ف ثيدحلا لهأ غش ىروباسنلا
 اموناسارخ ىفءاج مث حو نب رشم نبا اوهوىا ارعلاىلال>ر وةلامثلنو نين الث هنسعمس؟ هلاخو هيبأءانتعاب ثيدحلا» رخص نم



 دقو امةفرغم هل نمىلعا الطب ىنفالاضب [ةعوضوموٌةفيعض ثيدأحأ هكر دس هقوا+ رقت خيش ىفأأ نم 5 رمماا أر 9

 (مدادف أن باركب لأن ع) ةئامعدرأو سجن ةةسرفغص ىف ىفون لول دلانمهحرسن يبت هنارك ذو رخآ عضاومىؤوهمهفعصدق ةعاسقثو
 ىورام_هريغورا#لا ىدومنيدجأ و راصقل ا ني هللا دبع نب مها ربا عمس وكلاث د ىميمتلا ىيشلائأ( ظفاحملا)ءارأ ارمسكي
 نيسجنو نيثنث ةنسؤوت بذكل اومهتاو ضفرت, ناك نك-ل ظةحارافو دو «ناكورخ آوهدودمنب ركب وأو هيف ماكو 7 مر
 وهو (نسحلا نب ا)ةثاث لا, ث راح ةخ_نىفو:د-حوملاب(ب رحنع مج نوكسوةلهههرسك(ىلوعلا دجأ نيىلعنع) ةثامثلتو

 رسك و ممملا ذد(رواسملا نبى دك نع)هتاقث فن ام>نياهركذنكل ىلا لاق نازيملاف هلاق كاذب هشه د>- سل ىدزالا لاو ن ا>طل |

 رقعج نءه.ةىهزلالاةواولا

 يمسستس سس سس سس سمس صم سس سس سمس حصص سمصسسسسسسهجسسستسسةستسسس#تسس»تسس تصصتسمم» ١ [م | 0 3 2 ءأج

 ا ىو
 ىأو ىلع نيديز وتب"
 ةعاجو ركاملا رقعح

 ةاطرأ نيجاد> هنعو

 ليعم_باو ليئارساو
 ق-اخو ساسي عىنأ نبا

 ٌّك ةحيبقةجرت هل باذك

 ىلع نيد زنع) نازيملا

 ىلءنباىأ (نيسلا نبا

 وأو_هوسااط نأ نا
 ا فاعلا ا

 هتلادبءورقابلاد# وخأ
 ني-سحو ىلءورعو

 نبنانأو هيبأن عىور
 ريبزلا نيدو رعو ناهثع

 ىرهُزرلاهنعو مهريغو

 ةدئازىلأ نياانرك زو
 دلاخ نيو 0

 نا.->نبا هرك ذواخو

 ىأر لاقو تاتئلا
 دهشتساهراععلا نمةعأج

 نس مدع و نيت |ةنس

 (ىلعهيبأنع) ةثامو
 د#مونب هنعو عج ودرب ره ىنأو 4ثئاعوهيبأ نع مورب نيدباعلا نيز بلاط ىنأن ب ىلعنب نيس لا نب ىلع وبأ

 ىف ,لومىثرقلادلاخ ونأ وه(دلاخنب و رعنزع)نعياذك ىد زالالاةقداصلا ع

 ةنسرف ص ىف وتو ةئامثاثو نب رشعو ىدحاةنسلوالا عسيبر قدل 2 14 الا كفاط
 ىأن ع)هيلعتدقتناةعوض ومو ه4 هيعص ثد داحأهكردتسقونا زيملا ىفةح رن هوةتامعد رآو سل

 ىهيمتلاىرسلانبىك نب ىرسلا نيد نبد_جأ ى احلا ييدساادنسملا ( ظفاحلا مراد فأن باركب
 تسوأ نيتنثاةنس مرحللاىف فوت بزكلابم_متمو هوهريغو ك الا هنعىورةفوكل ا ثدن وكلا
 وروك ذملاركب وبأ هنعىو رب نموه( ىلج علا دعنأ ني ىلع نع) نازيم ا فةجرت هلوةئاسمالثو ني سهشو
 ادب هثشيد_ح سدل نازيملا قلاقنأحطلا اوهو نم_حلا نبا هخسن ىفو( نسا نبب رحنع) فرعي
 باذك هنا ل-يةنيةلمهمءا رونيسوةمومهضه مع( رواسملانبىحنع) تن اقم ا١ؤناب>نياهركذو
 حئابق هلباذك هنأالا قاخه:ءىور وكلا مث اهىنبىلومىثرقلا دلاخونأ (دااخنيو رعنع)

 وخأىندملا ىولعلارب_كلاونأو هو بلاط ىلأ نب ىنع ني( نيس | نيىلع ند: زنع) نازيلا د روك ذم
 نب رش ءونيتنثا ةنسهنعهللا ىذرده ثتساودياحصلا نمةءاج ىَأرَةَعدلا مامالا ب.فلار قابلا د
 ةنسقوتهنملضقأ اشي رقت. أرامىرهزلا لاو سلاط ىلأ نب ىلع ني نيسحلا نب ىلع (هيبأ نع) هنامو
 ىلع (لاوسا اطىلأ نب ىلع هيببأ نعزي سلا هيبأ نع) سلا هلج رخآ ل يلج ةقث ماءاوهونيعسو عبرأ
 قرك 2١ تاماك ىأردةةغص سو هيلع ىل ؛عت هللا ىلص هللا لوسر ىدي ىف نهدع) هنعىلاعت هللا ىدر

 افاكشاب ىدي ىلا هدع, اهركذ لاح ف ن اكو ل_سوهيلع هللا لص ىنلا ىلاهرك ذتاولصوأ دهشتلا
 لاقو) اهنهةدحاو كرت الن او اهل مح ىلعا ميزت ل ئارمج ىلا ديلا ىف دعلاب لل -م ُثد د> هنا ىلاريشم
 م ةرعلاوىلاعتو هناحبس(ةزعلا بردنعنم تازن)ددعلا اذهبىأ (ادكهلاقو لري بىدي قنهدع

 ىرعماماةزعلاب رقةباصل | ىهوزازعلا ضرالا نمةبلغلاورهقلا نم عانممالا ذم, لاح بغا رلالاو
 ىلاعت هللا لاو[ كءاشن نماهيطعي نموأ هلوسرلو ةزعلا هلو ىلاعت هللا لاواك اهك!اموهو ةزرعلا هل نم
 لآىلءو د ىلعل_صمهللا) هاوسرأةمارك اوهزازعالا:دعقو ههلوءاشت نمل ده وءأدت نمز عا
 امبثمهلعج (مداربا لآ ىلعو مهاربا ىلع ت لص م )ك.ءاعناو كش جر هل آ ىلعو هيلع ضفاىأ(د#
 نمفرشااوءانثلل ى>:ملاوأدحمدو #ىأ دديعمد_جدنا) ماك ىلعأو لضفأ هنالال هترهشأ هن
 اكد لآ ىلعو) ىل_عبهادعاذلو هيل عةكربلا لزن | ىأ (ده ىلع راي مهللا )تفرش 0
 ىلءتجرتام د# لآ ىلءود# ىلع محرثو مهللا ديدم ديجّكت | يهاربال ؟ ىلعو هاربا ىلع تكراي |

 مهاربا

 نبا ىلعه وبأن ءنيسحلا هيبأن ع) نومام4هي هنمىلل_ضفأ| يت رقت رامك رهزلالاق ىلخودأنزلا ونأو ص رهزل اورعو د زو
 | ار مسا عيضة حسن قو( ىذي ور هدعاعرسفمو مءريمضلاةةبث الا تاماك لا ىأ(ندذع ىلع ىأ(لاق بلاط ىنأ
 ) هلاوو ليرب_جىدي ىقنهدعز مالا اوةالصااهياعىنل اىأ(لاقو )دع ل ءافدنا ىل-عوقر» (ل هو هيلع ىلا هت هللا ىلسج

 مدعل] ىلءو د ىلع لص م هللا درعلاب ردنع نم] نبتارن حن ىو دن ًاتلاءاث ريكستب(تا ّر | ةدودعملا تاماكا !ىأ
 مهها رباىلعتكراباكد ل [ىلءو د ىلعل رابههللا دي عدي جكنازاغب راب ىأانيرةخست قوأ مها ربال اىلعو مهارت !ىلهتءاص

 )2 . 0 وسل و لاا و دوس وا“ (محرتو مهللا) سوهيلعىلاعتهللاىلص هنعةّتسلا هةكلا اك ءاور سمك هنا مد ةئرادقملااذهو (ديمدم دمج نا مداربال آ ىلعو
 ىلعتجرت كد ل آ ىلعو د ىلع) ةيناك.ل |ةثأرلاوةياولا ةح رلا رهظا ىأءاعدلا ةغيد يلع ءاكادبدشتب



 ةقرإ

 | اكميلعمح حرنلاو دةجرلابءأي دنلانءاعدلاز اوجىلعلديهناهيثو 5 (ديم د يسلك ١ مدار || ل 1ىلعو ميهأرا

 نم 06 مدي ناعم ربا ل آىلعو مهارب ا ىلع حد. 2 ل :مهللا)مدقت

 طسووهللا ١معنملافورلا ى :«ناءامسا 0 نانمانا نا وهقمكاوهجرلا ىن :هعراص ينحل ن ,ملعقت

 ماجا قف ىموي الا 6 د. لج :امهاربال | 1 ىلعو مم ها اربا ىلع تما -مد هل 1ىلءود# ىلع

 ىد هربلاو هدم نب أوىهاد هدلاهجرخأو ىمعض دامس او ثدحلااذهانغاب ءادكهو | اها لاو ريمكلا

 درو يس تب رواسمنيااذك وعاضوباذك دلاخ نب ورعواد حم هض ىتارعلا لاو

 ودومهناىدأقت ءاهيلامأ رجح نءالاقو كلذ سد !هئيدح لاقو ءافعضلااىقىدزالا

 ملم ناو ريد تاعداتم هلتدح وتلق بذكلاو عّضولا ىلا بسن نم مهضعن وءاقعض ثالث

 ءدتسؤوء وعو

 اضنأ ادذ_بمداورةناناهربلا ركذ تلق ىسهتناءدنسمىف سنأ نعرخ اي رط هات دج ووفعضاا

 تملعد-ةو هفرعاف فيعضوهناهينلاقيامهءاغع وضومريغهنأ ىذ2 ةيفرطلا هدهددعتق
 هئادأ غيصوأ هدانسا قةفصو أةدحاوةلاح ىلع هتاوردراوتام لل لان امد قو ل -مثيدحما

 ةعدب سو هيل ءىلاهت هللا ىلص ىنلا ىلعهالصلا ىف مح >رغلا هداي ز زا ىف رعلا نبا لوةدربمحرتو هلوق نمو

 فاكتلا ىنعمم>رتلا ىقوهتجر لب هلع جرلا# ءالهنال عي حر يغدرب مهنا عمدتا فالديصل الاقو

 ديزىفأنبالاتو اه لصأ الة ءدبا #محراةدايزراكذالا قومدر أ وهللا بعهقالطا حصتالف
 عم ف :سدملا مالك ىف هنعمل: :قأب ودهشتلا ىفاد# مرا ةداب رس حس هي كلاملا صعد وىلاملا

 لئاضف نمهارهداز_ نهىواخ_لالاقو حيت بخ فنا ناهكرترايسخالا لمح رشق وهدر

 ثر ظ2ظ2ظظظش مىسخرس اورفعج وأ لاوو فرعضلاثيدحلا+4يفىكي ولامعالا
 ةجرلابم اللاوةالصلاويلععام الا ىعدال هناىلا ريثكب هذواهنعدحأى ة:بالهللاةجرو هيل معلا

 ىنلا هما .اعمالسلادهشنلا قف ةريثك ثيداحأ ىفهدورول ريغ هنار الرام رشفو
 هيلع ىلاعت هللا لص هل ىلارعالا لوب هياع]دتاو سوماةلاس>اصهيلاهةمسوهناكرب وهللاةجرو

 ا دنع نم هجرك إس[ سا عنيا ثددح قو هلدرب رقتو اد محراو جرا مهللالسو

 0 معحا نميز قو لي تا ةايىحاب وتمر ثسأو ىنذل لرفع | هنع

 مالكاذ- 5 ةجرلاب هل عدي هريغك هناو صقل هما اهيالا ادرغمهزاوج مدعبملازغلامزو هو

 ا رذالا عفر ول :ملاميف هلءريغءاعدامأو الصأ هنم عمالة جرلارهسفنل اعدلاعب «نادرب رحتو براض#

 نابابعلا ىف ل-ه:ىناغاد هلانا مثىدنع ق4 اوهاذهوهيث ا ع اان وهوركم

 السلا هيلع يهاربا صخو هدربام شي دل اقواه.>رتت جرب اوصل اوز4ه. اعتجرتس انلالوق

 رفغ غابر هلو ةبدم ةمالهئاعد ىلءهلذ :افاكم واد :دعدءأيدت الا لذفأ هنال لهاقم ع نءىوغبلالاوهيدْستلا

 هئاعدل اجا كاذب رمأوأناسميالاو حلل نذل ىف دم ةمالعئاعد ىلع هتلكراشاوأ نينمولو ىدلاولو ل
 ل25 : هرهمشملا نود همم لاو هلهيدشتلا امأوءاد“ ةالاب رعأ هنالو نب رخ " الاف ود دنالىل لعجا هلوقي

 دهعل 1 ةمملال ليقوه» :هترمولعلالءراهتت اوهنامز قمسلو !هنمرضفأ هنا نأ لبق هلانةناهيشاتيل ١
 ومجأل هيدش هلا نار جد نيا *«ئاشمخيثادوضاملاردلا فو ىفاودلا لال |ةلاسر ىف تا قبة هيفو
 تاغصااب هإ آو هاربا نمةرم :كلاتاوذلا كلت تابقاذافنوريثك مها ربال آن نءءايدنالاناف عومجملاب

 نياورك اسعنبالوقه->هبرقي و لضافتلاءافتنا نكما لسوهيلعىلاعت هللا ىلص دمت اا ةريثكلا

 نمهلآو ا تل لحما هلآ و هاربا ىلعةالصل اب تعش هلو ىذلا ىلءهالصلا نا هإ داحام مال_!!دبع

 هلأ الل صالف ةلمحا مسقت مثءايدن الامظعممه نيذلا هل آو مهاربال صاح ابراغيامناوضرلاراث ١

0 

 نا

3 

 (ثاافش ) ٠0

 مهاربالآ ىلعو هاربا

 م-هللاديعد_,جكنا

 نانا روظأى أ (ننحت 9

 سوماقلاىفام ىلعوهو

 قزرلاةجرلاو باحك
 ةء.هلاو راقولاوةكربلاو

 ناناو تلقلاةقرو
 ةلايكسا نمار دق
 هانعموىلاعتو هناحس

 نه ىلع له. ىذلا
 نأدعس القهنع ص رعأ

 دصق ىلع ىعملا لا
 مهللا تيما قدي رجتلا
 ىلعود ع ىلع)ل-ةأو

 ىلعتننعت مكد_#ل
 مهاربا ل آىلعو مهاربا

 .:مهللاديحمد جنا

 مدل !ىلعو دم ىلع
 ىلءو مهارب | ىلع تملس

 هيجل نا ميهاربالآ
 اذهيبلحلالاو (ديع
 دقو قدلتُس دعا

 لحاو ريغ نعءهع ور

 ىحدلالاقو ال_لسم
 نعانه نصا اهدروأام

 لاودقف 5 احناهللادم ,ءىلأ

 بهاذ هداتساى :ريمتلا

 دااخنب ورم هسيثو
 .كلو رث_هوهو ىطساولا

 تببلا لهأ ىلع هعضول
 نيسح ان تاويملو
 رواسملانب ىو ىف اطلا

 تلق نالوهءاه-هو

 فيعض ثيدحلا نا هنأت

 هنا ىلع ءاملعلا عجأدقو

 ىل-_:اضفىفهءلم_عب
 لاعالا



 نااماز هن:جعأى أ( رس نم إسوهيل غىل اع هللا ىلص ىلا نع)ه:عدواد ىلأهنا و رن ىأ(4-ةعىلاث هللا ىذر* :ر رهىلأ ند وز

 ريد وأحدملا ىلع سدنلاب(تدبلا لدأ انياع ىلصاذا والا لاي كلاب) ىلعالا ارحالاذخأب نأاههذد ىوروعءايل |حتفب (لاتكيي

 ىأ(ىنلاد_مىلءعلخمهللا) هنالاح عي جىوأ هنال صف ىأ (لهولف) انءلعىف ريمضلا نهلدب هنا ىلعرحلا,ةحسن قو نعي
 (هّتيبهأو) هتدف-وهدالوأ ىأ (هني رذو)مهتاهمأهجاو زأوىلاعت هل |وقىلاءاما( نمنهوثلاتاهمأه>او زأو)ةلاس را فو قوما
 (مهاربا ىلع ا صك) تدبلا ل_هأ س جلا كنع سهذ يل هللادو رباغا ىلاعت هلوقىلا اريشم ص يم ةتدعب ميمعتوهو هيراقأ ىأ

 وهو(ىراصنالاةجراخنيديزهياور فوديحديجّو ا هلوقب مءادخو ديدي جهناتنبلا لهأ كيلع هناكرب وهّللا ةجركلوةبىأ

 ْ ىكر نافع نينامثف

 ثيدح اواردي دهشهدنم

 أس) هفءسورفلا

 هيلع ىلاعت ها فصونلا
 || كيلعي هنفيك لو
 ةالصلاىأ ) واصلاقف

 امك رأو اهطئارشب

 قاود_متجاو) اهنذسو
 هع ردح ادعب ىأ(ءاعدلا

 دوجسلاو عوكرلا ىفو
 6 ةالي_ل ارمآ ىو

 ري-عواوأوقو ىأ(اولوق
 قىتخارت_الوأىتريلل مي

 داربّنا دعب الو رابخالا

 ءانثلا ىف ةسغلابملا
 ن-غهدراولا تابحتلاب

 دعب اولوق مثءايدنالا ديس
 نهض قجردنملامالسلا

 مالسلا لبق تاددتلا

 ةال-طلانءفراصلا

 رثكأىأ (كرابهل)

 نه هز ىقماكت اذه ودحأم وب لق هنالمهوكلذو هورأ وهل و حيحصل ا ىلعت وم ا 101

 هل اودمحةلماشلاناوضرلاراث نه ىدامرءو:.:مهيواسالءايدنالاريغذا مهاربا ل "ال ل ه>اماهمم
 ةلباقمةباور قءاج هناب صرتغاو ىبهتنا هاربا نم لضفأ هنأب رعشب | ذهو لو هيلعمتلا لصد ىلع
 ثيد>ىف(ةرب رهىنأ نعو ) ىبتنا هاربا ىلع تياص مد جت ىلع لص مهالا اهظفاو طقف مسسالاب مسالا
 انيلع د اذا ق والا لايكملاب لاكي ناهرمس نم ل_سو هيلع ىلاعتهّنلا ىلص ىلا نع)هريغو دوا دودأ هاور
 هريغميقهيواسالارسأ لاني نادارأ ن هوأ اهمظعأ و ةالص نس>أ أي ناسحأ نمىأ(تدبلا لهأ
 همب_ثورمتلاو بوبا نمىرتشبامبرحالا هب_ثوأ ةحرصهةيعبت ةراعتساك لذ نعةرامعلايتك الاف
 ةوقىف هدارار وهظارحالاو ةيلييختلاو هبنكلا قي رط ىلع هئاغيتسال هل هلايتك ايهلول-ةموأركذ
 و هوءافولا نم ليْضقتلا لعفأ قوالاو لكلا هل ييملارمسكب لايك لاوءاقبلا هرهنإهبشلاهجووروكذملا
 ةرابعلا هذهبهّتدب لهأ ىلءول سو هياعمّللا لص هيلعةالصلا قس يغرتلادارملاو هتزايحوْئدل اءافيتسا
 لهأو هني رذو نينموأ لا تاهمأ هجاوزأو ىنلا دج ىلع لص مهللا ) مهيلءىلصاذا( لةيلف) ةصوصخمل
 مهلك هبل آلومش نما يفام هالصل اهدهلَضَةق (ديمد يجا ١ ميه اربا بع تيا صإك هشي

 مها ربا هدب أ ىلعةالصلا ركذو هبحب ىهجاوزا فعن وهيا ةلزغ»بررقأ ىه ىلا ةومذلاب هقص دوب هميظعن و

 تملع [مامهري_غوىناريطلاودوادونأ هج رخا حيك ثيدح اد هوءايدنالا نمهريغبوهءناسمالاو

 دعب هملكتىفةصق هلو نامئغةنالخ فون فورعملا ىنامعلا (ىرا هنالاةخراخنيدب زهناود قو)
 ىلا تلأس)ىوغبلاو ىواحطلاو ىتاسنا اوميعنوبأو سودرفلادخسمىفى ملي دلاهج رخأ ا ذهو هتوم
 ردنةملوةلوألوقلاهنمضتل تا ل لوم عمل يا هذه (تياعىل هن فكم سو هيلعىلاعت هللا ىل ص
 نودي ربامت مهقتالءاعدلا دا رملاوأ ننقت هب ريعوةالدلاهيدارملا(ءاعدلا فاو دهتجاو ىلعا واصلا ف١

 || هجاوزاو هل (ىلعويلعدالصلا دعب (اولوق مث )ممتقاطوك دهحت ناين الابكلدىفاو غلاب ىععاودبتجاو

 ىغباممدقت (ديجديجّكنا مهاربا ىلع كرابإك دل !ىلعود-# ىلع كرابمهالا) هدي رذو
 نابحنئاهرك ذ ىيباتلا ىرصحلارصرقنب ةءالسوه (ىدنكلا ةمال_سنع و) هتداعا نع

 هللا ىلسص ىبنلا ىلعةال_هلاانملع ىلع اك) 4-هجوهللام .رك ىل_عنعىورب هناوتاقثا| ىف
 ءاجكلذنا دوضنملاردلافو اولوةلو_ةيو سانلاملغيدباو رقو ( لهو« يلع ىلاعت

 اهوارزال | برباهناالا حي>_دلالاجرامناجررخأ قرط هلو فيعضدن_س ىل_عنع
 (ديجمديجّكن ١ مها ري اىلعتك راباكد# لآ ىلع .ودجم ىلءع] ةج 7 اوهالصلا

 ب (ىدنكلا ةمالسزعو) ل-مأ:ةلل.ك أو لضفأ ىت.سام ناك ن اودراولا ظفللااذببءاهغتكالاز وحي هنا ىلءل لد ثيدلاىفو
 هيلعيلا عت هللا لد ىننلا ىلع هالصلا ) سانلا ملعب هداو رىفو(انملعي هنعىلاعت هلا ىذر ىلع ناك ةاقتثلا فن ام> نباهركذ فاك لإ

 هكردي فا ةلسرمهنع هعياورنابهدنس حمص ناول عن كسل ىحيدلا لاقمدنس عصدقو فوةوموهواهجراخوةالصلا لخادلىأ( مو
 ثيأر مث لاسرالا ىفلاقيالاذهلثمو ىسهتنا ىحاطلا سبق نبحونهنع ىورو ىلع نعىور هنا ناجح نياهرك ذا دودرعوهو ىهتنا
 انثدح سدقنب خوننعمهتثالث نوره نبدي رب وبابا نبدي زورو صنم نيديءس تي رط مان ور رين ىفريثك نبا خي شلا لاق
 سانلا اء ناكايلعزاىدناكل!ةمالس



 ظسابابىأ لي و و>دياحذ نملوع-ةمامسأ امه ةيمح:لاديد كبتايحأملا أو رقوواولادب ددش(تاوحالملا جاد مهللا]

 فيك ضرالاىلاواهاحد كلذ ده. ضرالاو ىلاعت لات مدالادءاهذ مواهط_ب ىااهاحد مث وب راهقلخذا ص رالاك تاطوملا

 ئرابو)ةياقعلاتامهوّلادرجءةياقثلاةادالإ ةقلاغا: ركلا نم ةيقبكلاهذ هر َلئاَعلا ةئيهلا لهأ ىلءدر نيشو"الا فو تحطس

 ناصقن ىأ توةثنمةءار_ةىفوتواف:نمنوجرلا اخ ىف ىرتامىلاعتلاةتواتلا نمائيرب«_ةلخىأ'يثلاأ ضر نه( تاكوه لا

 ىفتدثايكم اع ةئامس +5 ريسمتايلقلان عةعف:راهناةتاومسااكهعفراذاءكمس نمتاع .وفرااقااخىأءدامؤروصقو ةدايزو

 ىلاعتلاوائكاه_ضفاخواهءطاوىلوالا ىن_همنافنمتر قفلا نمو ةمسانملا نحاامواهعفارىأ تاع وملاك ماس ىورو تاناورلا

 هؤام_سأ هيض: نكن رخآعضن واموق عفرب ىلاعتو هنادبسهناىلاءامبا «ثومالكلا ف فرتةرابعلا قو مانالا اهعضو ضرالاو

 ؛لءجا)ةيلالحتا هناقصو ةيلامحلا

 لوقي مثديعلاايأهمدعتاىللوقي وهيسريفىذنلا مهاربا عمت آت نك ىنر ناك لاف ىعشلا

 ىود  (عاله» اميلمعيناكوعلو فرشانضراناةيثمادام هن هتنس قون دبعلا عقربال

 ضرالاو لاهل لاق طس ب هوىحدو تايحدسملاىو ر و(تاوحدلا حادم-هاازابلع كردأ
 عملا ىذارالاتاوحدملاو تدهموتطس مثةوبرالوأت قل ا مالاهط# واهدمىأ اهاحدكاذدعب

 اهتدامدور و فكي هناو ةيقيقوتت سل ءام-_هالا لاق نمه.لد#_.اوىلاعتهللاىلَءىحادلا قالط|هيفو

 ىعك(تاكوملا) وزربأو زيمىألاثمريغىلع قاخ ىنععأ رب نم لان مسازم-هلان(ّىراب و حدك

 مزالودعممعفتراوعفرى-ه؟كمسوتاكومس ملا ماسىور ٍءَتا وهلا اهدارملاوتاعوفرملا

 نمرادقملا ةعيفرةيلاعىنءعةفي رشعجاهالعاوكتاولصلضنأىأ (كناولص ف ئارش ل_عجا)

 ىأكئاري_نم هياسملاري-غدازامىلا( كئاك رب ىناونو) هريغىلع ضرالا نمالعام هلصأو فرشلا

 ةلزان كة انعوّك جرو كفطل ىأ( كن ةفأر و)اهفو صو ةفصلاة:اضا نم ىهفةيمانلا كاك 7

سر د)برقلا ىل_عامتلالدءادربغ ىلع هيدومعلا فرم همدق(كديعد ىلع) ةيلاوثم
 ىذلا(كلو

 بابلا قاغأ نمول_ءافمس ملال ىنبهماللارمسك ةةز محلا مخ (قاغأا ل حئافلا )كقلخ ءيهمتاسرا

 حسو هنا ىعملاقم_مباو لكاو بعصا اراعتس وهني ةحازهعتقلادضوهوهلففاذاء وو لفقلاو

 تاري-لا عاوتأه داع ىلعهيهللا عتق هنا وأ ةيلهاحا ةرّمعلا دعم هلا رالءئارثلان مح وتفمرغناكام

 كفو هحاض.؛اوهريسمو هريسفتبهءلاجوأامهتمالئمب وأة بو رخالا وهنويندلاتاداعلاباوأو

 ْك:اعجهيرسفامكاثعبم_هرخآواةاخسانلا لوأ هاب :ريسفتوه+>>وهنيهارب اضياب لك ازة

 مالكلا عينافمتءثوأ مالا هيلع هلوقل عيملت و ةراعتسا هيفو تمالك انهديع ل فاكاما خو اكتاز

 تاحوةفلاريسست نمه_ةمأىل-عوداعه.هللا ع”فامهدارن ناز و <خ ههتغالب وهتعا ربهحضوأال

 ةوبنلانم (ىبسال متاتاو) ضرالاوتاوه-انئازن عيتافمتستوأ هلوةىفاككلامااريختو

 شعاللل.ةاروناهتاز اردقاوعثراواهرايخ ىأ(كتاولصفئا
 نءهباورلانمرثكةف لل

 هلاريسق## نوك,الف

 ىأ (كناكرب ىاونو)
 اي تال
 ةنان الدق نماهلمق

 فوصوملا لاةقصلا
 ةيمانلا_ ك_:اكرب ىأ

 ةداب زلا ىفةئادلاةيكازلا
 ةفأرو ةيفاولا)ةيفاكلا
 ل_غجا ىأ ( كة.

 كتي ندأشن:ة فار
 ىقوةجرلادشأ ةفأرلاو

 ةيقوف ءاثبكنن ةخسز

 ىأ ني وف ةلهعذ

 قلاغتدل أوةهنمو كس 7

 ىأاندل نمانانتحو

 ثتكقطعت دثأل عدا و

 ٌلدبعد م ىلع) كج 20 و

 عاما ىأ (كلوسرو

 ةعاشاو ة جملة مانا” _فدقذا تارسملاز ومر بابساوتارب-ملاز ونك باوبأ نمريسعالل عافو وذم لزنام سانا

 هن'اكو صرالاوتاوول !نئازن عيتافمتدتوأ ثيد-هلا ىفوةباوغلا ىقعوقولا نعةعناملاةناعرلا بابساوةياذحلا با وباةجملا

 ىلاعت هللا هحنمامىأ مالاكلاعيتافمتتوأرخآثيد>قودابعللاهز ونك جارخاودالبلا عا نمهتمالو هل ىلاعت هللا هل عسامنارأ

 (متاختاو) نيعجأ خا نمهربغىلع قلغا ام ىناعملا ىئاقدوىفامملا قءاقحيلا ل وصولا ةحاصتااوةحا هقلاو ةءارمااوةغالبلا نم

 داربنادعسالو نييدنلا متاخوهللالوسر نكلوىلاعت هلوقىلا ع واتهيفونيلرملاونييدنلا نمىأ(قتسامل)اهحتذوءاتلارسسكب

 ةلعلاك هنالوأ ىرونوأ حو رىقاخاملوألاهاكتانثاكلا هءئدتباوتادوج وملاه.عتتفاىذلاهناىلا اريثمىزاخنادانسالا متاغلاب

 لك الاوهونودبعيلالا سنالاو نما تةاخامو يلاعت لاواكو كالفالات قاخا كالولدر وك ة.ئامسالا تارملار ومان ىفةاغلا

 ةيدوملاةلاحرتدابعلا ماقميف



 سدو قدضلا قد رطد ىأ( ىنملاب) ىلا مالرهظملا ىأ ضفاذملا عرنب ةيلو «قملاىل !عءسصنتلاب وك 4 أهدالا ىلءر 4 (ىنَل ناع 3

 00 هل عهللا ىل_صهناناد ولتوهل وع يحك دلل عصا ىددحاو ا 0

 ع٠ادلاو) هنا 2 وهنأ ةةاقدالم نم عمجلام اةمىلاءا؟ا قل اةنوا هذ قدعلل رهبظمهنأ ى ملأ كاع هد قم ادار نان 1 8 ١ كر الأ

 لصأوءارال لطانالا +: فو س ايةريغىلع ! !طانع جل .طابالاو عقترأو هرافاذا ل 1 هد 34 50 -(ليا نانا تا ا

 عماقلاىأ ق_هازوهاذان هغمدق لطاملا لع قاف ذبل ىلاوت هل اوقهنمو عن : رلا| طوكر و لع و غامدلاةبأص -

 كال 0 1 مرو و ةروسكلا اور دوف احنا - 4/١ (لدكااذرو مدل عفادلاو اهروهاظا

 00 -. - 31 2 0 د | 00 ا
 رضاأاو ا 3 نمودنعم رش ىلءناك ل زن اذا ىعومد و عىفالوددعد ىلسربلوسرال* ىز لاق الن 5 ا و 1 انا بوهيلع

 ل_عجو ل رلاوءايدنالاب قمسامرم سف“ !ةحاحالو اضدأهتمأن مك هةعيدعب مت ودل ليقنأ س 0 0 0 !|

 00000 ها سو كارلو رخال مرهاظملا ىءتيلعافمد (ن اعلاو) 0 دلاسرلاءا عانم هلاك

 ارملاو ةيلغلاو رهملابالو_كلارمالا.ىأ( قكاب) ىأ ضف انا عزب انوصن هسدلو ه4 ءاضان رح 178 ا 5

 0 ىلل-> و زعمللا يدار ا ىناُ 2 ارب طل مقرها داق ءيفخعرلاو دل 7 ُ كل 2 ١ 55 كاذأ لأ

 ه-ءمد نمراء:دوهو ةغمادة>>هن هولد زااوعئادلاىأ (غمادلاو دس ا وهلا ةنوعم ىأءثا اها ا د 5 :

 (ل_يطابالات اثنح) هع دق لطانلا لعو ل[ فذتن ل.ىلاعت هللا لا:سغارلا هلاقاك ءغامدرمسك اذا ا | ىاعالم تالا هئمو

 فال ىلع ق4 لب ؛اةموهو لطان ع سى .طاالاو عقتراورافاذا سدح شاحن ءرئا هد كشدج عج يرام امرت

 نمر-_هظا 1ليثعوهراعت_ساهيعف عاشو لطام 1٠ نمره عئادلاو عار ,لةمدرغم عد هد نم اعلا 5 ذاع 50 |ماب)

 ىجضال دان >الابتا ثدحلارب قر كلذ نار عتسلا همصر :رخصهيلع قلأوالعرماب داسقلاو رقكلا | 5 :اعاو هاو

 ةددكلا ماارسكو دل هلا ءأ 4| مذن( لجاك) عمسإ موذلاط طباوأةليطب 1 هلوطب ءأعم جىليط طابالا ل يةو

 هلع هله هداك هب ضونو هل ىلع ىوق يدينا همعانوةمجومداضر(عاطضاف) لو يحلل ىنم

 زوجوهيدشتلل فاك اأو 5 ال_طالاةوق اهادأو ةوقلا ىهو ةعالضاان ملأع هقاوهو هث أعابدمامق ع

 ىأردةمأدتيمرعخو أل تال عتموهذ درهظاو ىلوألوالاو هىلعى ب هعْنو ل ناو لَ ل نأ أ !انالك -ء.أاها>ال 1

 هيلعإسو ىلصوأ مايقمتأ اي ماةفاهءابعاو 9 اسرلالا اهزمكت هل تد* ام ه]ة ها ةروك ذااةلاك ده لد ا

 ارخآضر-غءلالهلالاثتما لرأس سا ماق ىأ (كمابإ) كلذ ىل- علا راد هه لعتوأكلذهمام#لا' 0
 ٠ كمملأل ءام ءعاصت
 ا 0 ت11 اان رالو عمو لقا دب ,(ك: ءعاطد :) هاوقوه: اع ريس ةرايدا ارملاو 0 0 ١ 8 ا

 00 را رع نا اروع ز مدل تعا! تين فوم ةكاعأاا ار هنا 4 لسإلاَو ءاططاوأ 1 ملا ا نخر ا عجل كف ءاطام اى( + وم اتااا
 ادا هديا ناينالافالجعتءاعرسمىأ لامعالا مدعود ةالاهيدار !اودوعقنمساصت: 1 الاو ا ا 3 1 اك

 ةنرب ناكم م ماهنأىل-هةامسرد>علان م هوزتو حجل ع ىازافر أ ىلعهتم غلام 4 وةهنمو ناوةمرعغ 1 7 00

 ىلع اة ةهءقو لد ريج هنعرخأ و مالقالا ف رمد هع 01000 ريشا وعفا ]|| ٌ 0 'ىأ/كتاض 8

 ثيدح اكل يلعتلامالى_ءءابنوكز و2 قف مةرظ ىفو ىذرلا ىععىديمردصم(كتاصمىف) هتداع 11 نمر

 7 كةءدوت دوو هباعمأبا

 : ىذلا لروهاعماةؤؤوأ

 ٍ (كتعاطا) لج هتفاك

 ع

 ىقهيلعو رطد نيجالىأ (مزء ف نهوالو مدق ىف لك: ريغب ) خسذل | ضدب قوةرهقران || 0 اهل ىف 2 لمد وا أ لاضرهيفقام

 ىذلا(ّك-ِيحول)اطب اضاظف :احىأ(|ي ع 'و) هيد >1 ا ةمابايهاو ىورب 9ك *؟زعق فعضالوهءادقأ||

 لصأو ةيعاونذاهنمو ةلاسرلاهعيلم ىف قاما نمهدقأ اموءامعالا نمهلجا مهنعولغشي هيلا هم هدمحو هأ||

 ىحل دلاداز وك اضم

 مدقف لوديع هلصأ

 ىبولا لك نقلا نوكسم فاق عك و

 مت> محو مزحرمأ ىف ف ءطالو ىأ مز ءىف نهوالو مادة ا ىف نيجره_غب ىن_ءملاوالاكك- :اهأن اء>5 5ىل عت هل وةهنمءمريغل ربع لعجاذأ هر

 ا ارخآل اورتن ون ىمرمعل لاوو 0 ءالالوألاهرتوت ىهر ؟ىناللاق مال لاو ةالصلاهيلعهنا ثيدس كاقو مزحو

 ظ_فءاذاايع ديد يون هوهد : (كرحولايعاو) ف:د1لا لوةاسأو مزحالي مز_عقري_الومزعلابت دح اروعلو مز تدخأر 5

 هللا لصديدإةنديالامهاقو هيلاهةيحو|املايعارم ىأءاملاو نمي ةامهلظف ءاعولاع انالللا ب :و4- .ءاونذاىلا عل ١ هلوةهنمإ ١4 و

 ملسر د١ ك٠ 1



 كءااسر قد مايةااوك :ءدوءءى صالخالاوُك بث ادح وبرارقالاو كتي هولابنأسمالا نمهيلع 'لدهاعىذلاىأ(كدهعلاظناح)

 ىتءاطتما:دماه_مبّت مموام ميلعي ةمىأت عطةساام كدعوو كد عءللءاناومال_!اوةالصلاهيلعهلوقىلا ميولئازهىفو

 كئاضققءاسؤ ىلع هن ذقام مود نعوأ ىتءاطو ىندا بعىف ىتعاطا نم ىلعهسةجوأامهنك غولب نع ىزجعل ىتقاطةلاحو ى 9

 ذاق: ىلع) امد_ةموأارمّة-هوايراحىأ(ايضام) كيلا ار ذ«تمه-:ملصنتأىفافاماتقو دهعلا ضنا ن ىلع تدضقتنك ناىأ
 هزات تجرخاؤ هت>دقاذادنزلاتيروأن م(اسةىر وأ ىت>) كي دلالي هرتوكيلا اميغرتءثاضما لع ىأةمجعملالاذلا (كرمأ
 روةللانهرانلاريعتساو سدقباهشب باب ىلاعت هلوقهتمواهئمةلءثوهئرانلا نمذخأ ى أس دتقاام نَدحَدْعِب سدقلاو

 ىأاهليقالة اعد لاو 122222222222225 يحل
 ام غالبا قادها لزب , اظءاحإ) هبلوعلا لاش هظعحو 7 داز نمتيءوأام ثم رشلاو 5 لاوءاعو فئدلا لءح ىعولا

 "+ ||| كلم ألاثّءماوك تءاط فصال+الاو كب نامالا نمهيلع هتدهغام ىلعمواذموْك بمةمىأ ( كذهعل
 ىلعارمث_نماد مت« ىأ(ايضام) تعطةساام كدعوو لد هعىلعاناو لسوه.لعهتلا ىل هلاك كدبنو

 ىت>)هاصقأ غلي وماضعءأ اذا ا ذك ذةنأ نمةمج ةملاذر( كرمأ ذاق: ىلع امو ادم هتازنأو هتدهعامءاضءا
 هللا لاقةلعشلا نملوانئءامرسقااوهنمدةونارمثرانلا جو رك دانزلا حدقءاربالا/( سال ادق ىر وأ
 قوسانلاه.ىدميامو قار اهظال كل ذريعتسا مث هبلط سابتقالاو (سدقباه تك: آوأ) ىلاعت
 اريث جاب أ هرهظأ ىت> ىتحلا ىلعائاا دهاحم مل_وه هلع هللا لص لزب ىأ ى رو «دنز دام لكامل ثلا
 ىفىتااةبادملاو قملارون بلاطو لباقل ىإ سد أقا هلوقوه لاه لاتاماطظ ىف ناك ن مهرودب ى دنت هاف

 رسكبىلاةبماخاوام_ب.:نيوذئاابواهحتقب وةزمهلا سكب تاغ هيثوىلا عجدملاب( هتلاءالآ )نم

 لصت) لسوهيلع هللا ىلصهتطساوب نيرادلا ىفةيديالا ةداعلاو ةيملالا منلا اهانعمو نم ومتف ن وكسف
 ١ ىلاعتهّنامهلهأ نزلا هلهأ نم هملاط نأ ل م ومسس سقلاكلذ ىأ سدق ةعص لا ( هيابسأ هل هان

 | ]صو مةظساو لك ىنععراص ملم لا ءانعمن ا مدق:بدسل او هراوثابمه رئاصد رونو هلومقلمهةفوو هل
 ءانملاب(تيده) مل_و هيلع هللا ىلص هل ريمضلا ليقو هآر نمهآر ثدأ اروأىذلا سدقلاك اذ. ىأ(هنإ

 ات) مرإا زيا ذ , | ع»( مالاونتقلا تاضوخد »)لها ةملظ ىف ىلا ىب رطنعةلاذل (بولقلا) لوعفملاو ل ءاغلل
 ىأ ةفاضالاب هللاءالآ 7 اال 10 0 2 تار ا - ا هاو !لكىف لوخدلاو عورالراعتس وءاملاؤلو+دلاوهو ضولا نمترملا ىفوءتمحعو ةقوت

 همعت غدبأو_تىغتبل 1 111 7 10 ب ا ميتا

 اوعفم مساداضلا تفي تاح_طوق جهلا ظع رثك !نم طق_تفال_:ءاانه خبل ىل عفو لصف هك بهاد ا د قب نوف يل ظقافرك ازمات تفل اح عسا عش

 ه-:ةفاومىف اب غرم دررمأ

 ىد هولا نم [.هرع

 سدقلاكاةدب ائيد رهظأ
 ىأ(ساقل)اري_:ارون
 امج و-لاروتلاتلاطا

 ءالآ )ر ورسلاوروضدلا

 ىأ ادبمع فرلاب (هللا
 هل هاب ل_صن)همعت

 ىأب صنلاب (هنابنأ
 اهرد_ةىت-لا هل_ئءاسو

 قواهررقىلا|هعئارذو
 اهر رو ظو_ةغاحوالا

 ةلالز_هانىأ
 0 ةمال-ءىندعل ءمجمالعالاو بولقلانملاحوهو مالعالاتاحضو ءىلا ىأضاخلا عنب تيدهل
 ينال ىأ 50 ةرهاطظ ىهىأ ب ولعل ارممضوهو ردةمأ د ثبمرمخ هنا ىلع هعنرز ودعو هلهح والو ةءالععجهنالبقو

 نمذنأدنتللا ةيتفويو ركذاسةراعتساءاوللا يعمل لاف رشانوأ مالعالا تاروث نمتادهل نمتتز ,اعبولقلاتراص
 هيام ةيابتلا ىلا ةيادعلا اك ةيطوقلانبا» رك ذاك موقو لهون وحْضوأ ىعتجبنلا نمنوئلابو ع هى م جونا تدثأ نمو
 اداعمو اشاعمادأ ولا [كىنصملا ظن نمطقاساذهو قرشاورانا ىأ جوملا نمةدحوملاءابلا, جوبا اه: وح ورشلا ضعب

 مانالا نيب نممال_لا ل_هأ بولو ىأ لعاغلاةغيصب ةخ: ىفولوعفملا ةغيصد (بولعلاةيده) مال_.لاوةالصلإهياعه.ىأ(ه)
 ىواهمىف اهعور ثومايال نتف ناديمىفبولقلالوخددعب ىأ (ماث ”الاونئفلاتاضوخد_عبإ) ماك.الا أو بقل ة فعدم تداقنأف

 تنده قلعة منا> ضومزاقث حهناو ظفلىحتدلا ل_هأىف طقسو(مال_ ءالا تاحضوم) نيبو نعد أ ماو)ماث "لاو ىداعملا

 وللا كإ:نوك لاح ىنعملا لاقي نأ د ءبيالع.منأو كرت ةسردق:ىلعولوفأ لعفلا لصوأو را« !..ةذ .تاحضومىلا لصالاو

 ةالصل هيلع هادا ن«تقزرا؟بولقلا تح بصاخىأ لوعفملاءانبىلعداضلا عتب وه ىاطن“ . ةوبووغلا مالعأت اندم

 هلرةبس-ذأرىلوأ انمدقام نا ىذعالو ىلا !مالعالات ار وشم مالسلاو



 ىلءلو#فلالاد عب يت ةانثمو هلوأن و:لاتار ؛انىلحلا لوقو اهتاشبواهتا>ضاو ىأرهظ ىن :«عامزالراننم م (ماكحالا تارئانو)

 مضي( وهف)همالعأت اعذار وهماكحأتارهظمو ىأ ابدعت مرانآ نم( مالسالاتاري نمو لاكش |الفةزمهلابأر ة.ةالاولالعالا لمتام
 ظءاحىأ (نومأملاكنيمأ) ل- سوهيلع ىلاعت هللا ىلصهيلا عجارريمصلاو نان رتاوتمنان ارتد نار عوق نا هل اهتاكتساو ءاملا

 ىتلاةمب ويرلارارع هان 4 هنعدوتساامر 0 -هرمأ ت ضوفوهءلعه هممت ىذلا لدهعو كيد

 الح ا يسال ومان ادب ءدهأ كاعأ( كديهشو)را رشالاروبقرارحالارودصليق مك هيدوبعلاب اردإ ماع اردا نع رعش

 انف - وديهش ةمأ لك مم وا هع 4 1 0 هون ىأ(نيدلا م وب )ءايقشالامهعأ

 ىلا هل ”امنالرهاط نءملاف جنا ظفلاهنم طقاسلاةروهثملاةحسنلا ىلعتاةناذ « ىفاسملتلا هلاق 0 2
 مالسالارهظرالو ةرهاظلاةعب ريشلا ماكحأ نم هلهللامها دهام ىلع هلا دل ةلداال ب ولقلاه,تيدهدنا 00 55
 ةري_صب هل ن ناهسفنىف رهاظهنادباو رلاهذهىلعتاق # رلضااورهاظ اراها "امناللصا#ا 1 0 3 ا ليصح هيففهانعم جهااهيق ىلا ىرخالاة+.دلا ىلعاماو ناسللاودءلاب مل الرع نمد دو م 5 .
 ش نيدتف ضرالا ىدقأ ىلا لص# نا اا اوهتعاشاهراهظاو مهريغل ةم .تللانور اهظاوةيسدق,سقنو 0 0 دل

 0 «(مالسالا تارينمو) ىبتناو ونت 0 30 5 0 ا ا 00 رسايل ةروتا نمل 7 ها ةردأت يالا ارئانو) كوم ملاو ةرئامجلا هل 0 3 5: 1

 ع-:هالواد.4 مكياع

 هداهشلا نيسب عمجتا نم
 عر_-هلاو لسدآلل

 ىتلا كوكل مو ككل مر ارساو لهحو ىلع( :يمأ ) إ_سوديلعىلاعت هللا ىلص (و.هذ) ىلاعت هللا مال

 هلوقبهمأ ارا ماميلعاظرقحه-ةقلخوأ كرا رسا طفح هتدض:راىذلا (نومأملا) اهيلعهل ااا |

 هريغنودهيلعهتنعأو هلهتلربأ ى> كش رءزو:وك وكلم نا ارخىف(نوز2#اك_ملعنزاخو)

 هداياء اح : راف ةغلابمال ع.يص لاق ى*تيليعف( ( ا هشوهباعع الطالا هل قيل نأ هلاصتأب هنرعاو
 ديدي ةمأ لك نمانئجاذا فيكسف ىلاعت هللا لاك مك مهموم :ىلعم 2: ات ”ىأمهعاوءايدنالا 0 3 2 1
 ليعت( بث ءب وزهللاهملعي اكءاز زملاوةمارقلا ى(نيدلا موب)مدقتاي اديه شماله 1كيلو 5 8-5 ى ذل
 لوعقم (ةمع)كيهاوو كرماو أ تلدتل ةتلسر و4 ةعبىذلاكلوسروك ثوعممئأ ل وغقم ى-عع ىئ 00 2
 ةلاسرلاوهومنالا اخ اكسانالهتلسرأىذلا(كلوسر و)نيملاعلاة جر وةمعن نوكمل هن ةعب ىأ هل حال 7 ل دو هن ده
 ةنايصوهمدنقحر فك ناايندلا فوهبنمآن 1 ةرخ ”الاوايندلا فة-+روهئاّضيأ هل لوعقمب وصنم ىأ (ةجر) ىاخناىلا وهو كقلخ عمت ةماع(ةر)رعالا سفن 3 ا! ىلا نيدلاهتلسرأ ىأ لوس .رب قلهتم ( قحان) ىأ(ى اكلوسدو)
 لاق « نابا:هةجرل اوةمعنلا نيب قرغيدقواضي أ هاذع ف يفتر: رح . الا ةقةدجر مهضعبل لصخت دقو هلام ايئدلاىف نما نأ نياعل
 ةدايزو هماقمةجهب سلطة حفلا, لاعدلابدارملاوم-هلاهةرعاضي|ةصوصخعةنجامسا نوكيو 5 5 3 رخاءامسأاهواقلطمةنجال مساوهو ماقأ ىنعبند- ءنمدواخلاو ةماقاللراداهانعموةنحلل مسا لادلا هلجال عسوى 5 0 00 | عوةعسوللاةحبفلا كن دعىؤهل عز و) ارازذم 8 ال_ءالالضلاو 0 1 دلا رفكلا نممهصول. ا ا ريل او رمتملا نمي لصحامةمعنلا قردعك ناوىرخالاو
 رظنلا ه-.ةرقاسام لراس نسحا ولاواذلو ناددسسسم رمأل سد اةعس نال هرظخ 5 فر راد واب 0

 : كلاين دعنمتمانالا 0 يا تلم قاتل سلوق بساسالو|| نم
 تاقءاضم

 ناسنالاعونىفمد* اك نانحتا ىف وهذنانلاةإ-نمةنجم مان دع ل. قةيفرظلا ةقال_علابتنداهب ىمسهنم حرم. لو هب ىماقأ اذا
 ندعءتان>لاقو سيغلابهدابع نج رلاد_عوىتلاند- ءتاثد ىلاعت لام ند_ءتانحاهلك نأ: :4 المح مسا هنأ حيحصلاو
 كندعىفىوربو لعأهلاو معأوهنا ىلع دءاضدأ قاقتشالاو ممدعوىلاندعناتجون دعت انج ىفةميط نكاس# لاول 7
 ىلاعت هلوقهنموةروسكمىازف مج نوكسف لصوت زمج(» :زحاو) هلحتو هعض وم قىأ لدعو عملا لاش مطل و نيعلارس 7 زقلو
 اره رك كدا ثوح يب كدلا نءيفح7هناكوةداردلل قفاوملاةءاورلل قداطملا ل .دالاوهاذ هوان رس و حاو رب صاسعمهاز» و



 لاو مث ىنعا اذ ةسو.ءاغلا ىف دجوبالو ىبتناءاطدأ اذاهزاحأ ن مى ازوةرو كم مح و عطف ءج نوكي نازو لاةوهيحول اهجولا
 زوو مضلاورسكلاهعراض ءىفزو< و نيل وعقمىلا ىدعتيال هنا هيفوهرسأ هطعاىأ ءاروةمو ءذ ءمجو ل صو: نوكي نازوتو
 ةخ.بنلا ف لاقى لحملات يأر مث لمأتنلوالا عملا ىلا عجريف رح" اكءارسءرسأي وهرحأب هرحآ لاقي هميجرسك عما دوام ءزمه عطق
 ةزموبوهلاقث وح ىاطنالاأط+خنيبتهنو ىهتناةزمملالصو:باو صلاوةرو كلا ىازلا مثةنك اس مج مةزمهلا حش روك دملا
 ءلد_:عنم ْئثكيلع_.<الذا(كلضفنم)ةريسثك افاعضا ةفعاضااربلا عاونأ ىأ(ريذمل ا تافعاضم) هلوقو ةعوطقمة حوت غم
 ءلاتأام لكو صيرقنتالب غاساذا ىف أنهم ماعطل | ىنأنه نمتافعاذم نملاحوهواهحتغب ةخسن ىفوةددشملانونلارسكي(تائنهم)

 (تاردكمريغ) لعفتلابا, 1و نموهلبكلذك سلودرمملا ىئالثلا نم هنامهوتوهو ىحندلاهرك ذاذك بعئالب
 ك1 ةدداملا لادلا مسكت :

 امتدبو رخالات | اريحا نم هلهفعاضت امكلضغو كماعنا نمهطعا ىندملا(كل طقنم ريحا تا

 ىازو مجوةزمهبهنا ىلءقاغتالا دعب هطبض ىف فلمخا هناالارهاظوهو تعمسنذأ الو تأر نيعال
 تائنهللهف_ص اهحّف 9

 نك تاصقتمري-غىأ

 لحيئذلا ىأ(لولحما) || ءافشلا خن ضعبيف طب ضاكءازجلا نمر و كمىاز وةنك اس ميسجوةزم-ه لا عتفب هنا عيفشلا كلرحابرفظلا لجأ ن م || بدسم ىلءةالصلا ىفعيدبلا لوقلا ىف ىواخلا لاووةرطعلا ىهوتزئاحلا نمةنك اس ىازو ةروسكم ىأ ىازلاب(كياوئز وف || مجو ةحوتغم عطقءزمهبدنا لوقو ىفالث هنافءازملل نمقنك اس مجول صوتز مهبنا ليقف ة مجم
 فصعتو لوذملامسفوهمق اميمهازحو ىلاعت هللا لاو[ك ىنالث هلع نالةزمهلا ل دواهبدّمعملالوصالا صعب قدج ويك باولو
 تاغاذاردقلات راف نم || ءامعاب مايقلا نم هي4_هفلك امل لاو ءنعهفك | ىنعملاو مداك لل: عملا ةلماعم ل هوع مةريخالا هتزمه لاقف ىحندلا ىلعزوفلا| تلديأةبافكلا ىنهمءازجالا نمهناهسميجوةةالوأءرك ذامهياورلا تح نا لوقأى بتنا اوريص
 نمىأةعرسلل ريعتساف ناىلا راسا كلضذ نم هلوقوةغللا ل_هأ«ةقحاكر و هحمب سءاودازاخ للا فعضل اوكتلا سر
 ىذلاكإ_ضن عرس ىلص (هلتاثنه«) نو اكمل هندبأك لزم هلل فالخْئثهيلع بال هنالىلا هت هللا نم للضفتباوثلا
 ليرحو) هيفوتطبإل نمىنأام لكو خت اسلاوهوع ىلا نملوعفم مسا: مهلا ونونلادي د شنب أنهم عج سو هيل عىل هتدقل
 هريثك ىأ (كئاطع ةغصوأ اضبأ ل احوهو داب هغنميىا (تاردكمريش) تاع اضم نم لاحوهو بعتو صرغنتريغ
 ليهو يسعي للشلا ىنعاطعلا باوثلا(كباوث )تل غذاردسقلات ران هراع* ٠ هل جاعربااو ها لق يك ىل جاع ع درع ينعم نسمذوخأم (لولعملا) ةلمهمءارب نال قو ةيغبلا ل ذب رفظلاوهو رثكالادنعة مبسم ىازودخب(زوت نم )تيك وجعا

 ير شلاو هر ندمت || عحبسساو هبجوتسا ىزلا ىأ عا تقيس تساادانم ليقوميف هايصفسراص ةنيلس لهنلا دعبايناثبرشلا || ةسنماف نئاكلا الزنا اهيفوميوزاخ ل لج نمزوستم المساس( يري
 ىحندلا م_هودقو الوأ

 ىناثلا قو الث تاحّفب .: '» بصك لاومرعببر لج أد لوالا ىف لاق ثيح
 قمت عاملا هلو امم | بدن ةدحومب(هءاني) نابعسج نينابلا سانلا لدب ىورو نونومدحو م( سانلاءانب ىلء)خز ملا عطب ىعملاو تاس الم (لعاممللا) عط ةنيالريثك هنادارملاوهراعتساوهفارارع ديرتاك ساطعلاهدري بدع ل مءهءاطعهبشو

 ةزمحلا حتتفب (لعا مهللا) لولعمحارلاب ل هتمهناك «ه هنعمتلا يضر ريهز ني بعك ل وق هنمو ش | طعلا هدرب ب ذع ل + هئ اط ءرفاو هبشف 00011011111 0 جوا ا ل ا ا ا ا ا ا وا ا ا ا ا ع و سل .ىرخأ دعب رع ءدابعهب ]
 ةياور فو( سانلاءانب ىلع) عفراىأة يلعتلا نمرمأةروسك.ملا مالللا دي دشتو نيعلا حتشب ىلعةخسن ىفومال الا نرمأ ماللا رسكو
 ةحلا ىف مهلزانم ىلعوأ هل ع نيلماسعلا لع ىلع عفرا ىنهملاو(هءاني) رسكسلابهانب يندب ىنبن «لءاف مسا ناب عج نينابلاءاشب ىلع
 ةخسنىفوهبلغي وهيلعيل ىأ هلك نب دلا ىلعهرهظيل ىلاعت هلوق ىلاءاميان وكيف سانلا ارث اسنايدأ ءانب ىلع هني دءانب لعأوأ هلزغم
 ناميلس لوق:داهشبدسحأ هلوط,الى د هناذمهتاوذ ىلع ل ط أوأ ىحندلا لاقوةرو كمل ةدبحوملا لدي نيعضوملا ىف ةحوتفملا ةثلثللاب
 هيلعىلاعت هللا ىلص هنايح ىف بسني امناءاعدلا اذه نا ىنخيالو ىهتنا كلل انبلابهبشف ةبكرم ض عب ىلا اهض امومضمهتلا اهقلخ هازجاوهو ئثىلا ئثمضءانبلا لصأ نا ث يحنماملظاناسن | لق نم ىنعي نوعمل هوهفىلاعنو كرات هيرءاني مده نم مالسلا هيلع
 ناالامهللا هلادّتعاىفطسوتلاىلابانملاملاوحأر ئاسفبرقأ لوطا ةعبرناك هنا عماممهاطالا نال واسغنةكسال ناك هنافاسو



 دأتسجأ لكأت يلا هاد ا مهلعّنأك ام ىلع هنا دباب رمشلا هد سجم [ةي هّناذةلاطأيدأر ملا لا مه

 هياوثو هرحأىأىازلا ناك. لو نيعم ذب (هلز 2 ةلؤنعوا وأمو هلزخمىأ(كي دل اوءممرك أو) هلوةدعالي جمالا عدنا

 هله نا كلأس-ىذلاىأ(هرون وا 0 :( متاو) ف مضلل أيهملا ماعطلا لدالا فرهوءءازح و

 هلوقىلا حيملت ثيدك اوف راوعلارارساب ىلحتي و فراعملار اونا ىل_جتيل هلاوش ن عوني ن ءودعمسو هرم هن وهملق ىف
 وهو فو اينرعالا يطلقن رو تاسع فينا ج2 ارفم هلا نوكسوةزم-هلا حف عب (هرحأو) انروتاما معاني ١ ىلاعت
 هل-عج هناو ىازلايءأرلا هيلع فحصت هنا قوالا» 1 ارح اهزاوىحدلالوق نء«موهفملاودر ونهلوق ةنم هل .ةامىلءفوطعمب ودنم

 نهردصم )كَ ” اعمن | ن نه) ءاذ ازا نم ل_صوةزهحبهزحاو ىورب و هلوق ىف ىزاسجلا عمت هنأ اكو مأوأ مرك [ىلءاؤوطعما مآ

 بدناوهومرك ايقلعتمرا اولاعتثالا نمةخسىفوهابا 3 كعب نمىأ ثعبان هلاعقنالا باب
 : تركنا وهو متابوأ

 ّ ةماقا ل->ال ىنءملاو

 هل) هريس نسمداب
 ىأ (ةداهثلا لوبقم
 اوده_كاذاهنمال هم 1

 و د , لق 5 مهنا ءايد ءاد :لال

 اهدا رلامهمأ

 ىآ مهٌعيلس ا ود_ع>

 ءانث خسلا صعب ق عضو ث 4-١2 ا ىدرواك هللاءانب تا اوذلا نالت اوذلا عي نم فرش أهتاذوأ

 هثاداىلع نوردق ال مهتافهيلع سانلا هىنثب ءام قوؤهيلعءانثااوهح دمىلعجا ىأ ةثاثكهان دوسانلا

 ناكع ماب ىو ن نمايطرءاخ دانس أنكر 31 ل دنعهماقم لعجا ىأ(كي دلءاوةممرك أو) ءادالا قح

 لزئاذا فيضللدعملاىرقااوهواهمضز وح وةمحعملاىازلانو كسونونلا مذ( هلرنو) هنماقأ اذا

 ٌإ هلمتأو) مركى لعمرك هناقلزتملاوهو ىوملاد_ءددرك ذانههنراعتسا نس>وهرحأو باو“ هيدارملاو

 قدروأمك هبلقوه_ساوحو هناهج رئاسؤ نوكيفالماك امان هيفد-ةءدوأ ىذلاروناا لعجاىأ(هرون
 ارونقاهجرئاس فوار ون ىرصب ىفوارونى هس ىفواروت ىاة فل ءجامهللا مالسلاوةالصلا هياء هئاعد

 كشعب ىأ ةثاةموةد_حوعثعبلا نهلاعتفا(كثاعبنا نم )ام ل رق طمضأ| نمم دق: امهيق (هزحاق)
 ةمايقلا مول م هارأ

 نءلاحما ىل_عهمصتو

 4 لوما لهوأ هزت ت3

 ىذرم) هلو دك

 لو سقم ىأ (ةلاقملا
 ىقطنم اذإةءافشلا
 ىم_هرددصخ (لدع

 هل داعع_طوم عطوق هب

 لعجيىف ةغلابم
 اذ ىأ الد_ههقطنم
 اذو مهقمسم ى-طنم

 مهوو مو-_ةمزلك
 ةعأ امملاو ثم>ىب < دلا

 هنافالدعه_سفقن : لع>- ىف

 بصل ىنوملا ازههيدب «رأوأ

 هنماقام ىلع همذاك ىأ لقاك ءزحاب ةقاعتم ةيلي 5 :ماللا ت سلو هى عتم( هل هلوةفتلاسرل او ةومخلاب

 ممالاىلعو مال_باوهال_صلا مويلعءأي دنالالرشهلا ىف هتداهش ىأ(ةداهشا|لوبقم)ةلاسرلار ومأن م

 (لد_ءىتطنماذ)لوق هاد سالو طخ _سالقدعا ةكاوتداهشلان مةعهلوةبامىأ (ةلاقلاى ةرمو)

 نمةعافشلا دعب ١ لو#» اكل ارااواضب 0 0-1 عم ىنعع ل دعو قطخ !| عع ىحم مردصم

 ةمجعللاءا الا 2 ىهو ةطخاذو ىف اضمرب د- 00 ب (ل_طقةطخو)ى هاضتالد_مأ ؟ ىلاءتودج

 ةمايقلا مون لد امابلاو ىلا نمي ل_صاتلالْز ١42ل_طقلاونا ثااورمالا ىهوةلهملاع اطلاديدشتو

 1 ها هرك ذدقوةرهأ لا هنار دعم نم عماقلا ىوقلا هتلاسرو هبوب: يلدا( .ظءناهربو)

 تادايزلا نههيفام عم رشدلا ره ىلعةال_هلا ىف رشدااوتال_صلاب ىم_سملا هنأ 31 سوماعلا

 لوهجماهيفناور ىف ةم .«ثىلأن ب ركب ورأدازو ديلا طاح اسةدالاةلا نمّسل ب سحو تام اورلا فال“ ةهاو

 ع :مهيلع ددر اومالسلا 5 هدب مهلا نيبحا صمهاق رون يصلختعأي وأو نيعيطم يعم سانا عجا م هللا

 ىلاعت هللا ىلص ىننلا ىلعةال- لا )ةيقيك (ىاضي ل6 -هجو هللا مرك ىلع نع وأ (هنعو)م اللا

 هللانا) لاق سوه يلع هنا ىلص هنا هلصأ ىلع هن :لهناىواخ_لا ظَو اهلا لاقنكلا( _سوهملع

 , ءاسسمااهدعب هيالص عقتلاهرخ : 1 ىلاكلذبة ما الاد" الاالت وأ( الا ىنلاىلعزول دي هتكئالمو

 111.1١ 15 ل ا ا واما ااا ساو دا اساسا فال تالقاعلا |

 ال
 قضي ةصقلاو لاو :الاةلمهملادبد_ثتوةمحعملاع ذبةط#غاو لصت ةطخاذو ىأ(ل هفةدخوأ ىنالاك ىن: اا قلدع

 ىأرب هإ-دذ مسج لكُم رعأو ءظءبطخ هلأ اذا هلو قم ةةساوتيادهود ثرلاحاذ ىأل صاسقلا ندع وأ قرغلاوأ عطتلا

 حصاو ليلداذو ىأ( مي مظءناهربو زاهابام ميطعأالا ىلا نقلا تنازع قوته تسي داعى :ولأ القد يعن مك :دحقوم و:

 هااصصلا فا يأ )ههجو هلم رك ىلع نعو ىأ ,هنعو) نايعلا مالك بت اغلا دار < 2 نايم لا ناديم ىف ميظع عطاقن اب و :

 ندنفىأ ى هلا ىلع نول صن هد ةكئالموملا نا ههجوهللا مركهنعةدراولااهظاغل أدل جف كأ( سوهما ىلا عت هللا ىلد ىذا | ىلد

 احجيولم هيلارع_تأامد ءباح رص: لذبانرعإ دقو اميسال ىنعي ءاهيلسا اوملسوه-ي .اءاولصاوم مآنيدلا اهتأ اب ىنع 30 الا )كالدبىلوأ

 سال



 تجرب انمأ شاي ىأ(مهللا)ك ترضخ انمدوك مدخن ىرخأ دعب رمانة أ ىأ(كيبا)
 ىلرابىأ (ىر)كةمعنوةنياد_صقاوٌك

 رأبلا نم غلب اوهوءارلاديد_كوتةدحوملا تفي( ربااهللل تاولص) ٌكدعاط ىفةدعاسم دهب ةدعاس كت دابعد ءاسن ىأ(كيدعسو)
 ءدلاولاك ةعف ثم كاع ىأةرب كب ا منافق ضرالاباو>_-ثيدحلا قورملا وأ نم نين موثملا :ةابعد ريل اريثكءانعمومثا هس[ قدرءملاذإو

 ءايد'اناغك ضرالا لعل[ ىلاعت لاتو هلهأب رازما ا ليقدقو م داع«توملا دعب اهممو كثاعم بيو كشلخا نا ىنعي رابلااهدلويةرعلا
 ىأ(محرلا) ة-.هأ نب ىلعي نعقويبل 0 اها ءاور منهج نمر>بل ادرودقو هلهسو هنزح>قرغيالو لهأ فرغن هنافر حبلا امأ و اناومأو
 عا ىأ(نيب رقما ةكئالملاو) نيس ل ارةيانعلاريمكو نينمؤملاب ةمحرلا ريك
 كلت ءاطقداعسادعبادا ساو امادعب اجا ىآ(كايدعوفر ملل كيبل) .يةعداوق هتلر 10 لل 7 1 02102 صصص لا مت تاتا حج ع حا ع رست اج م ا اح تطل سلاح ع صل حج اح مم ا ا ا عل سس

 اوحنلاس ت5 قل_صخاماب وج وفوذ_كامهلماعورارك-:لادرامهيفةينثتلاو ءكرعاوألاثتماو
 وهو هدابعي فيطالا فوطءلارعلا ىن_«موةجرلاوربلا عاوناب لضفتلا عذملا ىأ( محرلاربلا هللا تاوملص)
 لل-فارساو لب ريجك (نبب رقملاةكئالملاو) تاولصوهنم غاب أربا| نالراب عمل ءىلاعت هئامسأن م
 نيءوثا فارشأ ن مصالخالاو قد_صلا ىف نيغلابلا( نمةيدصا اونيسنلاو) مهفرشل مهصخو
 هدابعقوة>و هلا قو ةدعب ري_صةئري_غنمنيؤاقلارب_خ لك ( نيل صااوءادهكاو) نيحماصلا
 ىلا عت هتملك ءال_ءالهتلا ليدسىفا ده ادث ل2 ةن هوهو ]وعم هوأ ل عاف ىنععليعثذمه عجءادهشلاو

 ىهنالوأ ة:كلاب هان ودهشي هتكئالموهللانالهءىهسامهوغو ىب رغلاو نوطبملاك مهي قملا نمو
 ةماركس|نمهلدءأامدوهثلوأ 4 | ةداهثر همام ةاوأ .دهشت ةدرلا ةكئالمزالو ارض اح ذهاش هناكف
 ةدمةرهتمةعادءالؤهتا ولص ىأدسأتلل وهو هدئاز نموهن ردصمام(ئثنمكلل عمسسام) لاق نيح

 حبامىلاعت هلوةىقفواو زودب عقرام ىلعاذ_هوهدم_ك<عمسالائثنمناوكلءايثالاعسيدست
 تازال_صووهّناتاول_صوىأةين اب نمو مسالا ىلعةنوطعم او صو ماف عبسامو ةخن ىفوهرخ آ ىلا
 بتك ىف حام |.ملغت مهريغوءالةعلل لماشو هفتاقولذغلا عيج ىأ (نيملاعلا براب) كلحبس لك
 د.سو) ةثعبمه رخآىأ( نييدنلا متاخ) هلل تاومصا ريخرد قمع ىا عم( هللا نعني دم ىلع) ريسفتلا

 اننف7نيا-رملاديسونآرقلا ىفاهءداةمنييدنلل تاه فاضأو مهثرشأو مهاضخ أىأ(نيلس ءرمللا
 امأو رذالو مدآدلود.ءانأ موه لع ىلاعت هللا ىل_ص هلوقك ثيداحالابت باث هءاعد.لا قالطأو
 اضيأ هللا ىلعهقالطادروو ذم عضاوتوهوأ م:دايسك ةدايس ىفوفصتالب لوأخلا ديسفو هسنالهلوق
 برلوسرو) لمعلا وهلا ىف نودي نءذلا(نيقتملا ماماو) لن | اذهريغىفمانلصفإك كلاما ىنعع
 ةمايقلامونمهوغلباعمهممأ ىلعو مهمثاا وغايم جاب ءايسنالا ىلع(دداشلا) نيءجأى الا ىلا (نيملاعلا
 ىادلا) ني رادلاةداعس نينمؤلل( ريشلا) هقيقحتمدقناك اديهشءالوه ىلع, اسشجو ىلاعت لاهإك
 ءلريسيتب وأ مهتو ءديدإ كرمان ىأ(كنذاب) هديحوتو ىلاعت هناة_عاطىلا اا اعدىذلا ىأ(كييلا
 ه-ةءادهروذب نينمولا وللةاوربو:ةورفكسلا ةملظهتلازالك لذي هرم( رمنملاجارساا) كليه تو

 رماك لظ هل نك, هنادر واذلو ر ونا سو هيلع هللا ىل هناذنالو ةقيق اوى! فرطاهحي_ضوتو
 قب ارباع ءاوراك( دوم سس نبا نعور نجت و ةمصو لنمط اى تي ا

 هادعاذلوالازنا اهلهددارملا( كة روك ةاكربوكتاولص لعجا مهللا) هيلعةال هلل ىرخأ ةيفي

 ثااغش و

 نءمعامهو(نييدنلاو ) م اولصو
 (نيةيدصلاو)نيلسرالا

 نيل_ماعل اءام-اعلاىأ

 (نيلاصلاوءادهكاو) ا

 هللا فوة نيءاقلاىأ

 قالا قو_ة«ورىلاعت
 نمكلعمسامو) نيعجأ

 ع-يجتاولصو ىأ (ئث
 دعت ممعت |ذهف ءا.شالا

 هنأ> مس هلوقك صءصت

 ةلوصوماخ هدم عم

 نمواهلء قام ىلعةةوطعم

 ةضالاق وافلام

 ىأةدئاز نمودب رددم

 ةرمتسمةعاد مهتاولص

 ىأ كلش عدس هدم

 َْىث ٌكدمس_بل مادام

 ىأ (نيملاعلابران)

 مهرومأ 0224و م
 هللاد_هعنب د_-# ىلع

 ءاتلارمسكر(نييدنلا متاخ
 (نياضرملاديسو)اهحةفو

 نم_ةيلانابرأنمىأ

 ىءادلا)ءايل واال(ريشدلا) ءايدنالا ىأ(دهاشلا) نيعجأ ىاخما ةئاكىلاىأ(نيااعلابرلوسرو)
 (مال_تااهيلعو) هباوغل اوذهر وهظد رصمتس اوهبامعااوذدرونب رص أ نمىأ (ريثملا جارسلا) لريسو ةلرمأب ىأ (كنذايكيلا

 ىنمل-و ىلهملسو ناضمر نمينملسمهللا ناضهرلخداذا مالا وةالصلا هياعهئاعد نمو ماغملاهوسو مالملا نمهربغ ىغبامىأ
 ىملسوارطفواموص ىلع سم #هرخ آو هلوأ ل الهلا ىلع ني نا نماردح ىأىل هملسو همو صنم و ىندب لويام هيفىفا شغب الىأ هنم

 اهسانجأ أ( كتاولص لعجامهللا) ناميالا ب شيف ىبيبلاوهجامنباداورأك (دوع نب هللا دبع نعو )هيف ىتمصعب ىأ هنم

 ةصاخا ىأ(كثرو)اهعاونأ ىأ(كناكربو)



 ىلعىأ(ةجراالوسرو د) ةهالا ىل ءريثكسلا ىأ ( ريا ماسأ كل وسرو لد .عل نعي 5207 :لا أخو نينا ماماونيأ سر اذ و 0

 ةعاف_كثاانن ورح ”الاونولوالاهدمحىذلادو هن |ماعم اوهوامي ءظعا ناقد ىادك رظلا عم _صق(ام هآقمه_ةعبامهللا)ةئ امك

 هك ف ايا اج ماب ,دارب نا دعب 00007 ف عفشأىذلام اًةلاوه مال اودالصلا هيلع هلو ةاىرغصلاو ىريكلا

 عقشتوى 1 0 ”ىتئاللا عرج ىلعهيذ 5فرعاو نورخ 00 5 لدم<اما ةما ىلا هللا ذر سابع نبا نعو

 مل-سوهيلعىلاعت هنا لصد تو عدم لوأت سن ماك ررلف ةدحاو ديعص ىف سانلا عمك ةيذح نعود ارتحل دكا دل 2

 [-امالكيلاوُكب ويدي نيب كلدمعو تنده نمىدهملاو كل ملا سد 4 ماا نيو كلل لوقيق

 كي ءلاالا كم غ ْئحنمالو

 تيلاعتو اك راس

 (كلوسرو كانك 0 سرا امام 5 "دل را 25 ىلع

 لك ىقهبىدتقلاوأرايخخالا ماما ىأ( ريا ماما) اههدقتو صا دخلا ةرشثاةيدويعلابهقصو مدق
 هيا مهللا) ةجرلا ى :انأ لم ثيدحفدرودقو نيملاعلل ةرلسرأىذلا ىأ(ةجرلا لوسر و) ريخ

 اذ هبهرع شتدر ودتوىمظعل | ةعافش !!|ءاقموهو ىلخاو ”اسوعايدت الا عيجميف ل 2 (ادو#اماغم

 هطمغل] مظءتللريكدتلاوءايحالاب ثعبلا مهضمد رسقو هقأ ىععهثعنابهيقر ظاا ىلع يو ص: ماماعموأ

 د_سحلاوةطمغلا نيب قرغلاو هاذهو هللاوز ريغ نمو ثم لين نوم ىأ(نورخ" الاد نولوالاه مق

 وهو طقفهوأراع ؟ رو رسأا وك .للاىهواهمزالةطم .*ااردارب دوو موم دمري_غد .>ةط+ ءااناىل قاذلو |

 الح هلوق : هن 7 ه+ ىذلاهري-غماةمىنعنمم_ممزاقل مكاو هلل_سرلا ماةع قى اللا

 امال اللاو طيغلا رضي لهم سوهياعملا-«ت هّلاىلص هلل وقاسملاذلو فخ ضارتعا هيثو همام فهي و ب الاال لاق طمغلا ل

 نودقرولا عطق, طء لا نافلاوزلا ى-ةر رضك س.لاررضهيفهناىلاراسشأت طرا: اضءلارضب ىأط ا 0 7
 انج كلنا ا لصمهللا) قيقدهناؤ«:نرعافقاسااوناصغالا || © 21

 كو ديك دمج كنا مهاربال اوم هاربا ىلع شكراا كد ل [ىلعو د ىلع كراب ,و) هناي مدت (درحم
 نمديزب 000 حال اك. اب د ريش: نادارأ نمل دق ددنا هجر ىرتعالا نمل

 تددلا بر كناح.س

 كب ركل عبي نأ ىدع

 (هطيغ ادو#ءاماعم

 ىمتي ىأةدحوملارمسكي
 نول اوالاهي5)هماقمل ثم

 ثيدحلافو(نورخ الاو

 ْ ىلاعت هلوق ىعءاذهف

ْ 

 اهعطقنوداهقرو ظرح

 طباغلان ادو_ىقةملأو

 ام ا
 | 2 ”يديب رلاةدرودا رااوهوفاوو قووهت ردكو ىعقفواوىفو هسوماةلاىقوهرث كتاوهو قولا 0 2 لل

 دو صقنالو هينا زالكذلا ارك أ اونو قديزينكاذفاومهرد ولو مهتانماوعلا 0 و
 00 اوف لو ةمايق 0 هنو ودا ى 68 5 ضو>نم)ى- متن هل :رب قو ىذلا :وكدلاوهلهوةما.ةلا مو شاطعلا يذلا( طك مهللا) اّممدحالرْضانه

 مضب (هلي رذوهجاوزأوهدالوأو هباخص أو هل 0 جاف هيقامهيفهريسغوأ رم
 ىرارذه«ولافطالاوءاسنلاب ص دقو ى 5 ردن من اشالال منت كسمل د قوةمجعلا ا

 الوأاوةلخم_مئالرذلا ن هوأقرفرذ نم لءقو هرم رت را هوعرذلا نمنيكرششملا 5 ' 2 - 5 0 مه ع

 ةلاقام ىلعاواقن | تانبلادالوأ مبيقل-خدي وزمهلا ىف هل لصأ الفام,ياعوريغدلا لمئلاوهو رذلا دما لع 9 3 5

 لوخدىبءاوعجأ مندجأن ءهباوروهونوا_تديال مما هد ::- ىلأ ب هذ منابدر نكس بجاحلا نبا 0 كري ّ |

 مظعلا لصالا اذهفرشا مهي -صو هخخيسوهيلع كا عتهللا ىلصه تي رد 5 .دالوأ 0 2 ىلإ 0

 مول الاوديرذلاز يبو هد ونمصو-هخوموعلا 0 9 ميركءلاد- او نمى )»ع هارب

 د بو هعيش عج هعأم 5 3ىئ 5 مسأإ وهز 21 وهر عصاو ع هله و) ىف ”صوصد+و لج رلاّةع ل ل ل آوا ىاط كنازدتي رين ءهاينالا

 تعد|4_ةداط ىلءكالذد_ءد لغو هريسغو ا > اولا ىلع عي و هدسح ىلعة- ةرعلاود- ءامتا قع دقو د - 9 /» مشغل درك

 1 ا ا اا ل ل اتا ممسسلالا قيقدنو ا

 ليضفت (ىوالا س اهو كياسع «لوق.هللاه جر ىرصبلا نسحلا ناكو ) هانعم

 اريثكوأاءادىأ(لةيلف) ى وةعلا فهرثوكر م نموايندلا ف ىذتر ااهع ءرشر <2نمىأ(ىط: هلا صو> نم )ىلعالا ظحاأ

 ىلءوىورب و صيصختلاو ممعتلا لمتحي وهوهردق هيدأ مظعي وهرمأ هيل الوان نم ىأ ( هل [ىلغود ىلع لص مهلا ) ىصالا ب باقلاب

 هتاج وز ىأ (هجاوزأو )هداه >او هنان :ءلةلماشلا ىأ (هدالو أو) هةعلط ةيؤ ورب فرشت و هتك لاسج - كردأ ن مىأ (هياصأو) دل 1

 . ةرهاصمه_نب وهم 7 ؛نمىأ(هراهص دز ةمدخومبل | اوالوانتملا ىأ(هلدن لهأو) همست ىقةرم 0 و ناكول د( 1 دذو) هنأ مدعو

 راصمالاوى :رقلا ىلهأ نمهعاستا ىأ(هعايشا و) راصنالاونم ,ءرحاهملانمىأ(هر ١ اصناو) نينتحلا ونيخيشاكإ



 لضفقىضاقلالرعمساوديج مج دتدقازرلادبعو ديجْنيدبعةءاور ف (سابعنبا نعسواط نعونيجارلا

 هنمه_ةب تغلب نممدارملا ( «..<وإ) ل ع ىف مهنايب ىقأ سابك هريغىل ءءهج و هللا مرك ىلع ل ءضقت

 ىلع ماعلا فطءنم(هتمأو) هلامو هلهأو هن نم هيلا س>أ ن وكي ثدح ءريغميلا ل_صبالال#

 (نيسجارنا محرأ ايزي _عجأ مهعم) هء ص” نموملكتملا عن( ا:ءلعو) ةمالا ءج لم دل صامل

 ا ذهب هلاعدو مو ها عدتلا ىل ص هيلع ىلد نم» ارح ناكامان ال._صقت امص ةنوءاعدلا اذه ىق هميمعتلو

 د_#ةعاش- تل مقنمهللا] لس وهيلع هللا لد ص هيلع ىل اذا (لوق.ناك هنا ساس عنان عإ مدت

 سو «ياعهللا ىل_ص ها نال ىربكلا لاو عفشت عفش !سو هيلع هللا ىلص هل ليقاذا ةمايقلا مون( ىريكعلا
 ةاصع جارخالالءاضقلا لصقل هتءافشأبب دارا اوادرك ذمد_ةئذقو اه ىوونلاايغلبةتاعاقش

 هءانمأاذ_هتالق 2 اذه هلءاعدلاة دئافا- ةفلو ع مهتعافشتاقناف 01 ل_.ةاكرانلا نممةموملا

 ميعتلا تانج ىفهتدئرعو (ايلعلا هج رد عفراو) هلوقىفإك اقةعارمأ ناك ن او باوثلا ذل ادبعت
 ىأزو ذم ىهءزيخك لوءقم ىن»ىلعث (ءاؤس) هيلع عن أو هطع | ىأ( هنآو) همياغوت هلك اذهدارملاو

 ةرخ' الاىلءاهمدق:لىلوأت ممساث دلاىأ(ىلو الا ءةرخ” الا ف )هيغتدي وه امو هنولطمو هام
 ةعفوهممأرصنوهرصتوهللاةماكءالعاءاع دلا ىفو همم ةاحتو هب رقت احر دةرخ "الا ىفهيول_طمو
 ثيد_لا ؤدروا مهو وةماعةنسد مهكل الو مهلص أ الو مهءادعأ مويلع طابالناومهكلم

 افرك ذاذ_هىف رسلوةإلصا'ةيقيك نايبلدوةعمل_عفلات لق ناف (ىمومو هاربات د آ إ5)
 نبا) ريغصتلاب( بيهونعو) ه.قياياعهيلعءانو مظوت هيفءاعدوهو هاءاعرلاةالصل ندارملاتاقع

 هاون-لانادصأو حلم هل رخأ و ريثكه نع ىور وهري_غوال_سرع ءاطع ن ءىور نام ءوبأ هتنذك ء

 هنا) لوالا فورعملاواربكمس هد خسلا ضعد ىقوةئامو ني_سجو ثالث ةن_-ىفون ظعاومو ثيداحأ
 ءاعدسج[ىأ( هسفنا كلأ امل ضخأ ادم طعا مهللا) لسو هيلعىلاعت هللا ىلص هل ( هئاعدف لوة.ناك
 هامهئاعدس>:-او(كقلخ نمدحأ)هل_جالئأ ( هللأ سام ل_ضنأ ادع طعأو) هسفناهبحأ أع
 نبانعهاور(دوعسمنبا نعو) مهعن دعب ممحت (ةمايقلا مويىلا هالو مك هن ا ار<ع طعءاو)

 هللا ىل_كص ىنلا ىلع مياص اذالوةي ناك هنا) هدا ونىقماعو ىنطقرادلاو ىمليدلاو ىهيبلاوهسحاس

 ىت>نس>الا رحب نا ىجيخيثهيلعمكتالص غلبت ( هيلع ضرعب) هال ىلا وءاعدلا( كلذ ل ءل)

 ملسو هيلع هلا ىل_صهيلع ضرعت اهنا درو هنافم رجال انه لعل لية هم هغلس أم ل_سو هيلع هللا ىلصوربست
 انديس ىلعوأ د # ىلعهللا ىل_صلوة.ناهيلعةالصااىفنحالاو لضنالا لهرح نال مسوق أ و
 لوقين اك ملكهنماءضاونهك رثهل عل لاةءالعج أ ةدراولار ان" الا عابتا ناب باح افءدايسلا ةف صيدم

 ةءاحصلا نعءاحكلذك ناكوللوةنانالريسغاب ودئموهو ملسو هيلع اعت هللا ىلص همسأ رك ذدنع

 املكد م ىلعل_كمهالالوة,ناب بفةالص ل_ضفأ ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلهىنلا ىلع ل دينأ دحأ
 هنال_صاحلا: دهشتلا فامل_-ضفأهتلاهجر ىوونلا لاةونولفاغلاهركذ نعىه-ونوركاذلاهرك ذ
 اذهو ىبهتنا عابشالا ىفهلكرب_ او مهيلع ىخاما ودنم :اكولو ةباحصا | نمدحأ نءاندي_-رك ذوربإل

 هنال_قوىناءلا عج رود لاثثمالاو عابتالاوأن >[بدالالوا_-ناىهو ةيلوصأ ها نمب رقب

 وال لتس .ةالبكتللا
 ملسوه.لعىلاعت هسا ىلص

 ناكهنأ) سابعنب| نع
 ةءافش لب: مهللالوق»

 ىأ (ىريكلا دس
 لصف ىتا| ىهو ىمظعلا

 فقوملا لهأ نيبءاضقلا

 ءاز<لا نمنوقح اع
 (ايلعل اهتجرد عفراو)
 ةلاعلا ه-كهذن رب ىأ

 هن آو)ةسيلاغلا هتنرئمو
 هاومهطعا ىأ( هلو

 (ىلوالاو ةرخ'”الا ىف)
 لوأت م سوانندلاىأ

 ىرخالا ىلع اهمدقدل

 ريغصتلاب (سيهونعو)
 نبا) بهوةخ سيفو
 باهولادبعوهو (درولا

 نعىو رب دهازلا ىكدملا
 ةعاج و قسدق نادت

 قاز رلا ديف اجل و

 هنا) ةجحةقث ة- ُةئاطو
 مهللائاعدفلوقيلاف
 لح ظَفَأ اد_مم طءا

 نمىأ(هس غنا كلأ سام
 اد طعءاوإ تاريخا
 دحأ هإكلأسامل-طفأ
 نم تآ (كلع نم

 اد_ طعاو) تاماقلا
 لؤسم تنأام لضنأ
 ىأ(ةماوقلا موحىلا هل

 نبا نعو)تاماركلا نم
 ىلاعت هللا ىذردوع_.م

 نباهباورفىأ (هنع
 اوذ-حافمال_ىلاو ةالصلاهيلعىنلا ىلع ميل_صاذالوةيناك هناهدئاوفىف ماتو ى-اعةقرادلاو ىمايدلاو ى-هبلاو هسجأم

 ملا خلي ىل هيلع ضرعب) لبقاذأىا(كلذ له !)كلانهميلع بنرتيامىأ (نوردنال مكيناف)نءلاو نبل ىفىأ (عيلعةالعإ



 ماسبا ونيس راادي_سىلعإةصاخماىأ(ك 3 ر ونجح 0 وز ةماعلا | وعد عا وناىأ(ك'ا واص لعجا مهلا الثم ىأأ(ا ول وةو)

 فاك هرافةمالا عي ىأ(ةجرلا لورو) هريغل ىأ(ريخلا دئاقو) هسفنل ىأ(ريخا ماما كلو هو دبعد# نييدنلا مانو نيقتللا
 ديدي ج كنا مهاربا ىلع تيلص مكد# ل [ىلعود ىلع لص مهللا نورخ ' الاو نولوالا هيقهطمغي ادو ئاماقمهثعد |مهألا) همغلا
 ناقيسدةو( د. عدي جك نا)نيملاعل اىفةخس:ىفدي ز( مهاربا ىلع تكراب 8: مد ل آىلعو د ىلعكراب ههللا

 00 +7|ص2خخللل سمع طحسشسع٠عءعءءمعععمعبعلبص ا . م تلازم

 (كةجرو 2 :اواص ل ءجا مهللااولوقو) هلوقو ؟ رماك تدالاوه | 0 7
 هنابيمدقت (ديحد.جكنا) هلوقىلا

 ىقناسح الا نمهيرمأ لدا ثراودو عسب اءرك ذىذلا نسحال نامبهنا ل ةهناالاهيداعا نع ىخام| 5

 وهامهقوذناكن اوه :هنسحالال. ثنو نال مت وهل. هنا ل قو نسحالا هناوهياعةال_صلا 3 9

 م. - 1 2 5 5 ٠ 3 .٠ 2 3 ه ى امىأ 2 ن0

 مسوهيلعىلاعت هللا لص هنعلقنب ىألوهجلل ءانملاب( رثوامو) رظن هيكو رهاظا اوههناو همم نسحأ ل 00 0

 ريثك-دوهال-صاالي وطت نم)ىت ”الاريثك هربخأ دثبم وصوم مسااموني_هباتلاو ةباحصا|نعو الصلال: وطت قدح

 فاسلانعةرورملاراث ”الاىف(ريثك )اكمهليضفتو ةباحصلا نم(مهريغو تدبل |ل_هأ ىلعهاذغلا | لاا ا
 مدقتملا تيدا ىف(هلوقو) ءركذمدقتملا ىواخ لل عم.دبلا لوقلا اهم >أن ميل" انب درفأ ىتحأأ سدا لاق(تسبلا 0

 ىلاّراشاوهوخلا ىنلا يأ كياعماللا هلوةىفةال_صلادهشت ىف ىنعب(مملعاكماللاو) دهشنلا ىف 1 تيا ١
 ىل'ةراشاوهوانهىلاءرن 1كيلعىل_صن فيك هولأسا-1دوع-سم ترا نعشلام ةءاورؤقيسامريسفت||| ١
 اكماللا ف يفو لعافللءابلاب وأماللا دب د_ثنب ولوهجللءانبلاب ممءلعهلوتو دهشتلا ن ممهملعام 0 ( هي
 مهملعاموه) هلوق ىنعأل والا ىذةةيهدءدام نكللاوملعاذا مهنال ن امزالةمامهو رهاظ ى:ءملاومدقت 0 ا

 انياعمال_ىا هناكربو هللا جرو ىنا!اهيأكياع مالسلا) سو هيلعمل اعت هللا لص( هلوق نم دهشتلا : ىأ(ره 3 ةعابسماو

 نءىورده_ثثلا نا مدقتو هذع هللا ىذر( ىلع ده ىو ) هرم قت مد_هن(نيحاصلا هللا دامعىلعو ا جاتو 71000

 هللاءايمن |ىلعمالل |هللا ى:ىلعماللا) ىلع نءءاور نمرتملاذهو اهود:ساهريشك قرط نمةباهعلا اطرصح يا

 هعصو رخأل يق ل_سوهيلعهللا لص ( هللا وسر ىلع مال.!!) مبملع هل يضفنوهفرش نايمل همدق (هلسرو : نيالوقوىأ(هلوقو)

 مالسلار رك (هللاد,ع نيد © ىلعمالسلا) مانا ك سم هنال نامزلا ت<هتلا ررخاتىلاةراشاةلا-رلان | نا 5

 مذح ىأ ( دهش نمو مهم باغنمتانمملاو نينمولا ىلعوانيلع مالا )اديك أهبسنوهمسابهيلع

 هلوقل مالا وهو

 اعوذرموأ اقوةومدهتع

 هتنيل _هالرؤغاوهةعافش لبقتو) ةرفغملا مل-وهيلعمللا ىلص هلءاعدلانايب قأيس(دمحر فغامهللا) ( جماع دق ماللاو)

 ىشاو>ونيململاهءاب رقالوددلهداز(ادلوامو) ماك-:لا :ايا فاض هدي د_تلاب(ىدلاولو ىلر هغاو مدلل نبهجولابىأ

 نيم اه نيدسأ تنب ةمطافهمأو هدذلاوأو «دب ف وكسف هلاةىذلاوهاياعزال الكا ةناالاهمسسن || دهشتلا قمهماءاموه)

 ىلاعتهللا ىل_ص هللا لو -راهفكو ةنيدملا تيفوتو تملسأ ا يمشاهتدإو ةيمءاهلوأىهو فانمديع | ع مالسلا هلوقنم
 .و4لع هللا ىل_صدهتي راهنالاريخمأ نم هللا زح زاقو أهرب" ىف عجطضاو هص,# ىف إسوهيلع

 ملأ هناةعي_ثلا ضءدءاعداوارفاكتام ملاطونأو ثيدحلا فهءح رداهرمقلا ةطغضاملهففخيل
 هناليقفةب وجابهنعسيجأو ىهتنا ركام الا ىفاك نيك شلل راغغت#سألا نع ىهندقو هللصأال
 نموعدي نم ماعن دارملا ل-.ةوهدعب كالو ىو>و مدآ هن وابد اراالهقو هلهدجوالوهمالسيلغت

 نسما ىندب ىدإو وهامناو اعلأهيذدا ازخساغلا نموهسهنال-.قامو اهب رقأوهو هلوة.نانيسنمؤملا

 هبونأ مالسا ىلع ءانيوهوأ م سو هيلعهللا ىلدهمالك نمّناك نااذكو ىلا سدا .هدالوأو نيه او

 نيحلا صلاهّللادامعىلعوانيلعمالسلا) مدقتامه-ف( امهجراو) هنايب قأيسو ىليهلا هاضئراامىلع

 هللاةسجرو ىنلااهيأ
 انيلعمال_للا هثاكربو
 نككاصلا هّنادامع ىلعو

 ريغاذه (هنع ىلاوت

 مالسأا) كه ورعم

 ىلع مالسلا هللا ىن ىلع

 277ت7ب7لاْاا >حوورججي معن ( هل هرو هللاءايدنأ

 مالسلا (م متم باغ نمتاذموئااو نيةمؤملا ىلعو انءلع مال اهّنادمع نب د < ىلع مال 3 اهللالوسر ىلعمالسلا] ص يصعد

 هتعافش لءةو) ماللاوةالصلاهيلعهنارفغىلعمالكلا أ سو (د مغر فغ|مهللا).دذعرضح ىأ (دهش نموهريسغو )توم ابىأ

 نيحلاصلا هيلادابع ىلعوانيلعماللا) هقيقحت أيس (امهج راوادلواموىدلاولو ىلرهغا وهل رذوهحاوزأ نمىأ(هندب لهالرثغاو

 هخسنقايسو هيلع ضرعناهنادر وهناقمزجالانهلءاليقو [



 صعب وهيبأّتوهتوب مام ةجرلاواداوامو هيدلا ول: رغما اعد ث يح لاك ثاهيف 9 ( هاكر وهللأ هجر وىتلاا أك يلعماللا

 كلذ لاقهنارهظالاو ىمتناهادلو نمو نعن_بحلا هيدلولا همسءاعدلاامئاواوهسفلاالادا زخسانلال علو ىحن دلالات نء رفاك هتوخا

 قونار غلاب ىذالءاعدلا ىلع نع ثيدح اذه ىف ا) هلوقبف:صااهتدبامو هورخآ لاك _ثاه_فوه_فئلءاعذللال ريغ ملعتل

 ىأهنعىوربرمال_ااونالصا اهءلع هاريمضلاوهياعّةالصلا ع هدح قىور ء(اضيأ):د:سىذلاىأةفاضالا (هالصلا ثددح

 ملا ىلع ىنبملبقث كك احنا هٌنلاد- ,عىلأ ظفاحما قي رطنمىأ(ل-ة)لصفلااذهلئاوأ روك ذملاوهو كلذلةىلعنع

 مو )لعن ءىورملا ىذلا ىلعةالصلا ثددح ىف ةج رلاب هلءاعدلاىأريخ(ةدرلاب) ماللاو ةالصل هيلع ىنللىأ (ءاعدلا) هلوقو
 هالصلا ىفاعمدحأ اهنافرهاظ: ةجرلاامازو< هنارهاظااوالوأ امه هاءاعدلا زو لهف (ةفورغملا ةعوفرملا ثيداحالا نمهريغ فأي
 ءالصلاهياع هلعقوش شل ةرغمللا عمه اماوداآءماللاهيلع مهاربا هنادا متدبلا لهأ ؟.اعهتناكرب ومّللاةجرىلاعلاّودقو

 ةرقفملا تا مال_لاو
 قوةرمنيعيسه_قنل

 ا د هرع ةئامهناور

 رفغت_ءاوىلاعت هلوقل
 ناهنياغريغازاج كئذل
 هلع تترتسا اهنثذ

 ةلقءلالوأمنارفغاا

 باكدراو ىلولان-ع

 وأ ىلوالا الخ

 ةحابملارومالا,لاغةثالا
 ماقمىف ريصقتلا هن وروأ

 اه كلذ )ائماوةءاطلا

 هناكمول_عوهنأشي قلي

 0س سس سسسس سس سو

 ١ ص ىنالءاعدلا ىلع نء ثيدح اذه ىنءاحإ) اهتايبمدق:( هناكرب وهللاةجرو ىنلا اهي كيلعماللا
 نودصهللانم ىسه؛هنوصيامئئلا سابلا بغارلالاداكىهوةرفغملاىهو (نارغغلا_إتوهيلعهللا
 ( نمروصقلاهماهيالىثبخ.الفتمآن م لسو هيلع ىلاعتّتا لس هلاهبماعدلاو ئانعل ضو |
 ١ رفغم ا هسفنلهؤاعدورخأ:اموُكِذ نممدق:امهشا كلر هغيل هاهّتلالوقاماو ةجرلاب هلءاعدلاك هلوعدملا 1

 0 (ل-.ق) هل *ءىلعن ءىأ( اضيأهدع) سو هيلع هللا ىلص (هيلعةالصلا ثيدح ىفوإ) هيلع ساقيالف
 ' اعاو (ةدرلاب) لوهيلعيل اعتهّنبا ىلص ( هلءاعدلا) 5 اا قب رط نم مد: | ذه لبق ىأمضلا ىلعمانبلاب

 ةرعثمهصاخةجرام كلة رلااهانعمن اكن اوهقح قدروامىلءاراصتنا ةكرما او الصلب هل عد
 ١ هيلا وذملا( ةفورعملا ةعوفرملاثيداحالا نم) ثيدح |اذهربغىف ىأ (هريغ فتأمل مظعت عونب

 ِ مدقت اكردقلا لءاحلامامالا( ريلاد_.غْنب ورعونآس هذد_ةو)هريغل نا. وهولسو هيلع هللا ىلص

 هوركموهق (ةجرلا ل-.وهيلعهّللا لص ىنلل عديالهناىلا) ثيدحناوةيكلالاءاماعنم( هريغو)
 ىتلاةكربلاو) نآرقلاىفه.رومأملا ظ فال اذهب ىأ(ةالصلاب هل عدي امئاو)ري_صقتلا هماهيالمهدنع
 | ضيفوة.هلالات اري !ةرثكب م ركشلاو فد رشنلا ىلع توبثلاوماودلا ىنعمب ىتلا نعي ( هن تق
 أ ريصقت نمفاالو موضءهريغمنال(ةرغملاوةجرلاب) نينمؤملا نم( هريغل عدي و)ةيندللا تهاوملا
 أ لضورتغفارملاوونأنامو مدقتام هادئا غش ىذلا موصعملالوسرااكالدتامتجرو سارق للا .٠

 ' ناىغيني ةباحصلاكلذكو اضي [كلذب م دب الن ابدالا نمنافءايدنالاالهّتمأ نم إسو هيلعمللا
 اهدا نوكن م مزايالهنافةجرلا اهانعمةالصلا ن اا ذ_ه ىلع درنالو م_ْمعىلاعت هللا ىضر مهيفلاقي
 قلظمتناكولو مظعتلا ىنعما ميفةال_صلان اف ل_تمريغهنا عم لك ىف لمعت_بيهنأ ظفل ينعم
 ' تهذمىف (دي رىلأن بد هعونأ ) مامالا( ركذدق و) كلذك سداوهريغ ىق-ىفافامعتسامزل ةسجرلا
 .ده-ثىفل_سوهيلعهللاىل ص ( ىنلا ىلعهال-كلاىف) مد_ةثاكةروهكملاةلاس رلاس>اص كلام

 ٍ هلوقي ف:صملاهدر و( مهاربال او م هاربا ىلع راكد ل آواد_محرام-هللا) ءالصلا

 رفغدق هنا عمري رقم ا
 ووذهعت ذنم م/م هل /

 قدك تا بابن

 ليمقنموأ ةي-ضقلا
 دلارك نوفق
 انبرهلوقبءاعدلاو_
 وأ اندس نااند_اونال

 ءاماءرباكأ نموهو ) ريلادمعْنب ورعونأب هذدةو)ةلءاكلاةسجرلاو ةلماشلاةرفغملا هلمدأ ىأهجراو هارفغا ىنعك اناطخأ

 ًَ رالاوك ىفو(هن صن ىتلاةكرملاوةالصلاب ءاىدنا ءاوةجرلاب سو هيلعملاعت هللا ىلص ىلا ىعديالهناىلاهرنغو) ةيكلالا
 تدئملءادىلا جاتحي ى-ملا لال ك-اوىكوالاو هاذه من نارمةلابىورب و( ةرقغملاوةجرلا هريغل يدب دل رهاظر ظن ههرصتخخ

 در ء ؟وهدجر وىلاعتهنلانارغغملا جات دحأ لك ناهتبارغههج ووهنوداههيلامهراقتناللاة ثيحىحدلا برغادقوىوعذلل
 (مكبدالاو عضاوتلاماقمىفن اكهبالام مب هلوريغاعديف مالك لااءاو ىنجراوجلرقغا مهللا هلوقي مال اوهالصلاهيلعهلءاعد نم

 اذ_هوكلولاقنكل ارق ءمال_تاوةالصلا هيلع هللاةةباحصلا نمادحاوناىذمرتللئامش ىف تدأر مشي رلاءا: ةمسا ىفد#ي

 ف م>رتلاةدار زهتلاسر ىف يلا لا ىأ(دب زىأنياد#وبأرك ذدقو) ملاكا اذهل هزاو+ىلعماللاوةالصلا هيلع ةنمرب رقع

 ىلع)تجارثةخ 7 :ىقوءاح اديدكثنب(ت + رئاك د« لآواد# م>رامهالا) هلو قي ىأ ( لو هياعىلاعت هللا ىلص ىذلا ىلءهالصلا

 مهاربا ل آر ميهاربا



 امذاىحتدلا لاق (عيدص ثدد_ >ىف)ةءادرلاءذهتالوىورب وةجرلاوةرقغملا مالس !اوةالصلاهيلع هلءاعدلا ىأ (اذ- 2 و
 ماكحالا ىف راهو يتما كادغ لا ىلا جاةعاناو لاعالا لئا طف ىف ف يعضلاب لمعي هناهيفو ف وعض ءاكامهتداب ريدر و
 5 ركذنأ:راكذالا قهنمزحاعاماو ىل وال فالخ الإ فرك ذا :الةجرأا نارا :لاإ-محرش ف ال1 لار ءالأ م
 ةن-هحةعدد ن .كلق ملتلارب دقن ىلعو ةغسىف أنت , ال ىهوأ + سال علب لعب القا ٌةءعض ناكولو فرطلا| ص عبق قدرو ولة نالت < هيفخ

 ه-ياعىنلا لوقىأ (هلوق)ة-حرلا ب طبا,>ة-ا< دح أ ىذلادب رق يابل دل ىأ( دور هلو ف تعالرك ذات واو
 ميل ءهتاكرب وهللاةجرىلاعت هلوقءدن و ا وهللاةجرو ىلا اهي ا جاع مالس |١ مالسلا ىف همم أملعت لاح مال لاو لكلا

 ريبكملاج رش فرك ذىجفا رلان العا مث ماعلا ماعنالا ادهن نءد>أ ىغذةسالو ماوعلاو صاوخلل ةماعهتر ناءرمصتي و تدم لا لهأ
 000 ك3 ررازهو سر نروحامر مهاب ل ىلع جر اماد#م>راو 5 زب نم سان 1 نمولاقهناقالدرصا| نع

 ىسمتناىلا عدو هناحبس هلا ى> ىف هقالطا نسال ل ىعم هيفف مح رملااماو هم 0 را كل لانا

 ظفح نق ثيد-لا قي رطب هلهجنمأن طاغ يسم نار ا :ناوالو
 رخ [عضوهىفلافوهحدكدانايدوعسمنباهنأور نم ا هلرذ شف 105 قدباورلا دوو ظفع مل نم لعدحت

 حس مكرم هيدر هلق لد

 تعحار دقو ىاحلالاق

 1 ري

 هري_غهعنمىذلاةجرلابإ_سو هيلع هللا لص هلءاعدلازاوج ىف (هتدحو حرص ثردح ىفاذ هتأ:لو)
 اهأكيلعمالسلا) دهشتلاف ىدر ىلا (مالس !!ىف)هنعىورا ميك سوه .اعىلاهتهنلا ىلص ( هلوق)

 الذا ةجرلاب إ_سوءهيل عدللا ىلص هلءاعدلاز او ج ىلع لدي انه هيلع ةجرلا قالطاو ( هناكرب وهللا ةجرو ىننلا
 امير ومهاربا ىلع ت جراك اد_م م>راودازنمسانلا نمريبكسلاحرشلا ىف ىفارلا لاو امهمدب قرق || ل

 ىو هةجرلاش ,اءاوهيلع جرت لاةءالهناو ع عجرم قدرب) تمر لقطر نالت ا 0 مادعي
 ةضو رلانمىوونلااهطقسأد- ةولاوةأءم.ةىون الا لاقوهللا ىلع هقالطا ن كال 0 :م>رعلا ىلاعتهللا در ع
 زو الىلازغلا لاقوهماع تجرتلا لاقى اءصلا نان .3:بمريغهءاعت جرلاةءال نإ قف رئااللوقو 0 هللا لوسر نعنع
 هراك-:| ىفىل رغلاوبا باتو ةعدبهنا ىو ولا لاقو ن..الهنا هلوقي ىارلادارمو هوءاتلانم_حرت 1 ربو
 اد م>راوةداب ز بام ,-:سان مدد ز ىلأنباوانباكأ ضد هلاقامراك ذالا قود راد نان مالصا تومي
 هماعىذلادهْدْدلا ف سدل هنالهلث اةىذمرتلا حرش ف ىف رعلا نبال هج ةوا لصأ ل 00 ٍقءلص 1 لقياق
 هكردت-_مقداورك ا4انال طاغدراك-:!مهضعب لاقوعيلع كارد ادا زلافةبادصلا هللا لوسر 000 ىلعو دهم
 هودلقمهلاتا1دروهوهتةلاسر قىئالا هلاقد-ةوىهذلا» اوراذكو دوعسم نبأ نع ةحيخ دوناسأب 00 ل
 هلءاعدلازا 5-5 اوقلتخام- معام-هرم الانام لص كلو 3 هود مافن أ هربلا هلاقأك 3 0
 ظافحلاو ءاهقفلارثك اهح ىذلاو ثيد4اىفءدور وىفوةرقغملاوةجرلا ملسو هيلع ىلص - 6 ا
 هاطعاو ه4-_:هىلاعت هللاءا جام ذواروصق ى ذقت ةرفغملاوة-_جرلا نا فال او ثاموهزاوحو هتومث 9 رر 0

 ةءارب ل  ىلعو مهاربا ىلع تجرتو ت كرابو تياص(م د لآو داد#محرا وثيدح لج ىلع 5317 عادي عدرج

 ىذاقلا رك ذدقو هرم آ ىلا د محرتو للم ثيدح ىفاضرأءاح ورباح و ساب عنباو ىلعةياور ىفءاجاذكو ديد. كنا مهاربا
 رفكينا لبقاهباصاوهتأرما ل_جررهاظ لاقةمركع نع هدان-اب ريغصلا ىلا فلا قفامةجرلازاود دد قا ماتا لذ
 اهاخلخ تيأردتلالوسراب هللا كح رلا ةذكلذ ىلع! +ام مالا وذالصلا هيلع هللا مو هيلعىل اعت هلا ىلص ىنلل كلذ رك رك
 هيلع كح وأ ةغاب هذعن هىللعدروهز او> ىلعل رادمال_بلاو وءال_صااهءاعد درب رب قفادتستسمو :المءاجدقو ثيدحلااهقاسو

 م>رتزوالهناىلاز اوه جرلالارنا ىفةغلا 1 هيداربلا 6 هكا اك دلا ىعمه_مث محرت هانا هلوداماو هها ركاب
 ضع هلاتاماماو ناقهناىووتل !نمسدعلاوهياورلار ءاط ىلع ىلا اين عه ورلااه-هغلب نانا الدنا ىجد ذارلا لوقو
 لوق نعل هذودرواعلفغهناكواهل لصأ العد: :ذهذد#©ل آو ادعيفرا وداي زبايحتسان مك اانا ءزىأنءا راك اصأ
 هديعد# لاقناىلا هو: مخومتجر عتفرمقلخ عميج ىلع لضغللا«تلا_را بخت هيحول فاصل« يخناكوت اجلا ا 1

 ىلاهتونلا ةيجر نعيغتسيالاد>[نالورثالا عستا نمىلعسءالوهيدرورثالانالاد<محرا ءلوقبسأبال ةيذنحل ان: اهأر ع انا ةعالا نيل لاقت وادع دا هال ترا ذوقه دة ح مج زلاد عنى ردن احلا هلوسرو

 هدففلاست أرد ىد ذال



 دق ئيدجأن' دحز | مه6تا.ضفقووأ 6 ءاعدلأو ىلع ماشلاو وهي .اءىلاعت هللا ىلك ى هلا ىلةدال لأ هل .طثف) ا 5
 ىسلدنالا رجالا ن اىأ (هنو 0 اءمني ركب ونأانت ”لوسكسي 0 هن سس قلى ذاقلا)انثدح ىأ([: , هرأتك نه ءحلادلا خيش

 غال بحاصى !(ىلا اميلااتت :)ةزاحاهضعد و واعأ 2< ديسي سلا

 | نا ىلا» اماامّسب ؛ىو ور أتامو كبت 06 نم ممل اسي كة رشم ! ملسو هيلع هللا ىلد هللاوذا هنمهءارب

 انورقم زاوكلا 7 : ناىت ءئ قمل 2 با سن .:ذردا رمل لد ةاذإد دعو ةولا مدع فرخأ لاك مدا

 هن رشصلا هلم 4 اهمض* ا يتب ,ىنذك ا أما .:ذ سها هلرو ةغااوبا وثالاماطو أر.«بدرف رفخمرع- خه ريغل

 لاقاذلولسوهيلعهللا ىلص هما. ةمزالوأ ةحابعتناكن اوت وةبويندل لاغْمالا نم كلل ةداملا ام 1
 اي رجا 00 .ةىلأ ا دهرع هَ امو ءالاو مودل !ا فارغ 2 * او ىلق ىلهن اد | هنا

 ماس فلاو]اهلاو نأ اهدئاوثواساوت 'ىأل موةبامي لان : هللا ىل د هت( هي اعمالملا المص" ّق لصف 0

 هليضفلاوةليسولاهنآم-هللاوكر وثأملا (هلءاعدل و) هوو ىنلا هيأ كياعمال- لا هلوةىأ(هيلع
 نم سلف همدعب تبلطد“ ءىراهظاو سوة: .اعدزلا ىل_ص 5-5 ظءتدا رللاوة .هقرل | هم !اعلاهحردلاو

 هأ وروياكر يت ةياوربا نما دح مدقو لبوه يل عمل اعتق لص هلججاي *>الاالو لصاحملا لمص

 ف:_صملا هذع ىور نماول ة(هياثك نما هلا خيشااد_م نيدجأ انت :دح)ر عنان عل مو ىفاسنلا

 نب ,نجرلا لامع م هللا وا را :دعر هم نبدأ ههسأو هكحاكم * نمىلاعت هللاه جر

 دم نبدجأو رفعجوأ ىدرلان با وهو ىمحالارب زعلا دب 5 نيد نيدجأو الوم نوبل لع نناوثع

 ىلعدمحعاهن" 0 ةهنيعبامركذب ناهياعناكوه- داش رهشأهناللوالادارملاو ىقراشاا هللا دبع نيا

 رجالا ,(ةيواعمنيركب وأ انت دح) لاق“ هجرت تهل ”( ثيخهنيسنوب ىذاقلا ان دح] لاوهنرهُش

 نيكل م مانع ها ةبع نبق سبعا نب سو واعم نب نجرلا دبع نيب واعم نيدو هد ىسا ذئالا

 نه عمسو نيتئامو نيع ساو س# هن سق مااا ليل ل ةةّثأا مامالا ىط امر اركب وبأن اورع
 ثيدحلا ماما قا ذا اندحإ) لاقةئامئاثو نيج ونام ةنس فوتو ارجاندنهلا ل خدومريغو فاسنلا

 جاانه نمانربخأ شن و( دح] لاوهنأيب مدقت 'كس عش نيد !هوساو روهشملا ندسلا سحاص

 جرخأو هريغو كرابملا نبا نع ىور قتلا مامالا هاا اب فور عملا ىزورملا لض لضفلا وأ( رصن نياليوس)

 نحراادد 6 آ رمش نب ةادح ع نع هللا ديعانرمخأ) لاةنيتئامو نمعب رأةنسىفوتو ن:لا باح هل

 ةيمز راو همأ اي : خ..ثىزورملامهالوهىميمتلاعضأو نب كربلا نم هللادمع

 امك ةتسلاهل جرخأورازي تيوب درعقو ةئامو نيناسعو ىد- -!ةنس وتو ةئامو نئيرشعو نامتةنسدلو

 ىدع نيس عك نب ,(ةمقل ع نبسعك ىربخأ ل اق) هيناموه هجرت تمد ترش نيةايحو مدقت

 تبعك خ دلا ضعي فو ندا باصصأ هل جرخأو ةئامو نيثالثةنس فوت ةقثلا ىداتلا ىرمصملا ىضونتلا

 ليات مامالا(عفان فوم ريبج نين جرلادبع عدسملا) ثيدحلااذهمدقتدقو وه سوهو ةمقاع نع

 يضردوهتملا نا( هنا دبع مشا )زعسو خاض ووو تسلا ناحأ هج رخاةقثلا

 نذؤ وهو (نذولاامع ء«يماذالو#ي لب هامش واعيا لودر تعملو «)اتع ملاعت هللا

 ةم_سو هواة دصت هد تتاجر :نه(لوةب :ام 1ةماولو# )عرسي ااهريغو [ةالصال

 دحاو ىنعم او ىلءاوفص مثل م فو( (ىلءاومل دو )هيف مااكلا طد مدق و مجاوهناليقوهنو رعم

 | هالصلاهيفن رقي هباومدس هن هيلعم داي ااهيق يحسن ىلأن نطاوملادحأ اذهناتملعدقو

 ىأنوثلاوأةدح وللاب(انا (عماجلا

 )د مارب انأسناوأ انرمخأ

 (رلصن ننا) ريتا
 ىزورملا وهوةلءهملا
 لرابملا نبا ن-عىورب
 هعوة_ فت .عنباو

 22 قاسنلاو ىذمرتلا
 انأيناوأانريسخا ىأ(ان1)
 ةلرابملا نبا ىأ ( هللادمع)

 ىلط#لا حضاو نبا
 مسهالو-ه ىميمتلا
 نجرلادبعوأ ىزورملا

 نءىوربناسارخ حش
 هلل نات تان
 نب عشب رلاو لاو الا

 ىدهم نبأ نعو سنا

 ىرثووبأو نيعمنباو
 ةيمزراوهماورحاتىلوم

 لرش ورارب تيهبهريقو
 ةتسلاةمالا هلجرخأه
 جتفب .(ةايح نسع)
 (حيرشنبا) نوكسف
 قريخأ لاق) ريغصتلاب

 ىأ يي نباسعك

 نب ديعسن -عءىورب
 نبا هرك ذةعاجوث يللا

 هلجرخأوةاقثلا ىفنابح

 ىذمرتلاودوادونأو .ملل-م

 ده هنا) ىلاسنلاو

 (ريمجنب !نجرلا دبع
 ) ورع ني هللاد مع عمسوتا] هريغو م هأج رخأنيعستو عربسه سون ئرةمهيقفةقن نذو :«ىرعدم ىش رف عشان ىو هريغص لاب
 اذا لوي لسوميلعىلاعتءللاىلصهتلا لور تعمسلو هي ] هنعاشمب [ىذمرتلاودوادوبأولمداور ثيدحاو هنودب ةخسن فو واولاب

 ليقو هللابالا ةوفالو لودحالاوميق لوي هنأ ع مالاو نيل يح ىف فلة خاو هلاءاو -ىأ(لوةياملمهاولوةن )هناذأىأ(نذوملا ّمءمس

 اباد( لطالما م



 ريشعملف ةنسحل هان نم ىلاعتو هناحبشمدعوا ىأ (ارمثعهت .اع هربا ىل < ه)ةخ سن ىفاكهدحاو ىأ ( ةرعىلعىلص نم نأ كااىأ(هنان)

 الذا عوذموهو درع تيا اد اع لع انو ومو محدن دج دنس قدروا مى اننال وهواما_عأ ف اعضأ تتارعلتأ اذهواحلاةمأ

 ىنلا ىلع ىلص نم هيفدامتجالل لات

 ةفعاذملااذهنادعيدال

 موب صو هن وك"
 لاعالان ادروذإ هع

 اهعض نيعبس هيف : اهلك

 اذاهنادر ايا و: وهو

 مون ةقر-ع مولق-فأو

 نيعمس ؛هد>ناك هعمل

 هللا ّى أ (اولسمث)ةجح

 كك ةدس قأك لا

 ةرملا ىهو( ةليسولا

 ىأ( ةلزئما ماف) هل ةليلحلا

 ةنحاف) هلع --

 قانال ىأ(ى ال

 (ديعلالا)لصخت الوأ

 (هللا دعوا ماظعىأ

 و-جرأو)نيحاصلا ىأ
 ىأ(وهانأنوك انا

 ريخوه هإوقفدمعل كلذ
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 مالسلان الة ةباسااةالصلاةيقيك مهميلعتل جتحالو هو ركمهفالخ ناك:راو لضفالا هناقماللاب
 د_:ءلاقام سقعامم نط اوهىفمالكانانورقمةالصلار ك ذءاجدتو هيفدا 000000 0

 اراصتخا صا اولا ضءءىف فذ-امئناوهريغىفاذكو اعوةمءاعدلا ىف ىن“ ةرادلا د اوراك ةنادلا بوكر

 ا كرسي رك داي ةماقألا ف وهيلعىل اعتهللا ىلص ىذ || ل1عهالصلا حت هدا 8

 هيلع ىلصت ل-> ورءهللانوكو اهاثمأةرشعب ةنس ل ناف(ا عم 2| ل دا لك 1 هدد

 ناذالادعبالرخانريغ نم هلوق هنأىلاةراثا عرا طاابلوقب :لاثو ىدالامهردقءالعاو هلةجرلا نههيذ

 هللابالا هوةقالولو>الاوهدت علوش هنأدم“ ءملوة:ىقوه.؟لوةوه هونيماعي لا ىفهعب 9 هنأ هرهاظو

 3 وانعطأوانعمس لوي ريمج نا ناكودة.فوتبالااهملا عدى: يدع ب لو دسعا راكل
 مهللا وق. ناب( ةليسولاىل هللا اولسمث)هوجولا لكن م سدل هِيدْدْدا نال ةناحالا ىف هنو ص بد ا ععربال

 هندعو ىلا دوما ماقملاه عبار ةليضفلاو ل ولا اد« تآ ةئاقلاةالصلاو ةماخلا ةوعدلا د :لهرر

 ثيدحلا فترسفو ريبك لك ىلا ههبرةّتيامخا ةليسولاو ةمأ ةلاوويىتاغشمأ تلح اذان منا

 ىجبننال) هللاىلا هب رقت اهناف ىوغللا اهاتعلاذم هدردةواخز انمىلعأ نم( تلا ىف لزم ءاهماف) هلوقب

 ترسفدقورمدلا ير قابالا ى-يلتالف لزانملا ىلعأ | >الكب قدأت الكا (دسلالا تاذابعنمدحأل

 ةعاقف- كلاسح اصوهةلزمملا كل : ب>اص ناب ام-ممدب دج وراك ىمظعلاة- ءاق_كاباضيأ | ه1 .سولا

 ىلختال نمد_ءول كلذ ءاطعأىلاعت هلا ناك ن اوءاح رلابربع( وهانأ نوك [نأو+رأو لاضي صقل
 نال م هلاداشراوهةمالامملعت وهلا ىلا لقت سام هرحالا ضن وع هوو ءهيلع هللا ىلص ماعدا وثداعيملا

 اهرب_خوهورتت_ىلا ناك مسالديك أتاناوةرخ " الارومأ فا ميسالائادءاجرلاو فول انبب اونوكي
 ريمض|عمساليقو رهاظلا فالك اذنا مدقت وبصنااريمضل عف ةرأار يمض ريع_سادان نأ عضوم و

 نوك أناىأ ةراشالا مسا عن وم عضووهنان ملل .قامونوكأريخ#ل حل اوريخوأ دّتمموهاناو رتتسم
 قوملا عياوثداحلا قهن' اك « ىتابوداوسنمطوطخاهمب53 ةبورلوةقئكدمعلاكلذ

 [مكهري-غعضوم عوفرملا عضوقالهريغ عطومدر ةماريمضلا عضو قهورك ذامءاهلد هم ناف هله> وال

 ىلاعت هللا لضقفب هلت يجو وتقحتسا ىأ(ةعافثلا هيل عتاحةليسولا ف لأس نخ)ةاحئلاهرك ذ
 هتصلخات ذمناك ناؤةقلطمانهةعافشلاو ىنععاهوهلتا-ىراخما | ىفولزن ىععىلل> نمل جوزع

 باسحري_غنم ملا هلاخدابوأ هتجردءالعاب هلعفشالاو باذعلا ند موهلع ىلا عن هللا ل اصهةعاقش

 سوهيلع ىلاعت هللأ ىل_ص ههيظعت كاذبا دصاتاص خم لاقن ص :*ازهنامماصإل مسح رشىو

 هلك كلذ ىلع مالكا مدقتو بشأن اك لفاغلا جرخأو لو ىذرعربغ ى هنارح> نبا لاقوباوثاادر تال
 ]لعل واي( كلمن سناك دو)“ ءولاق(ك هياحالا للك هنالهالدلا تاق وأ ىقءاعدلا ىلع ثلا هيف 9

 اداتامللا را ىلص ]امتق :وقةدحا او(هالص ىلع ىل ص هن ملا سو هيلعدلا عن هلأ ىلك ىنلانا) قي

 ةفاضا هللاىلاهتفاضا نالاهري_غدراشت القمم ةفءاض« جرت هجر تا رك ا
 نك را ناكنا(تاثيطخ + 0ع: طحو)املاثمأ رشسع هلة سك ءاح نم لك ناكنا وع ل و

 ى ىرخأ(هبا ور ورق و )هللا نم نهد 0 رتمولعو و ميعنلا ةنجىف هنأم|ةمءالعأب( تاج ردم ءدهأ ع5 تداروع ةرو)ةميطخب

 اهاور

 ولامع 0 امايق ىأ(تاوملص رشع هيلع للا لص ةدحاو ىأ (هالص ىلع ىل نم لاقل .وهيلعىلا «ب هللا ىلد ىنلانا)نامالا

 يلعيىنالىأ(ةياور فو تاجردرشعل عتر وتاثيطخرشعهنء) عحضوىأ( طحو)



 ناماللاو:الدصا هم هنعز لذ مى ةبنشىلأ نياهأو راك( «:ءىلاعت هللا ىذر سن !نءعو)اهباو”ىأ (تان- .>رشعء هلت داكو)

 44 هيلعملاعتهسلاىلص الص لع ىلص نمل اف ىبطاخ ىأ(ىفا دان لي رعج

 انهو هدايا واه اثمارشع ه 4 - يح لكما .حميلعمالصلا ناو(تا هادموع رشع دإبتك و ) ىلع وبأ اهاور

 رئاسنممظءأ اهنا ىلع لد بف ةشاكلاةك ”اللل هلكويو هسفنبك اذ لل عف هناو سا ىلا كلذ دانساب
 نءو) لي: ةلك اًشمرع- ْءن ءاهتق .ة> لع ى مكهنت م“ ةرحألا جره“ حرت هل ءاك هلل هلو

 لاقهنأءد:مى ةيدشىف أنبا هاور ثيدحىف )مل هياعملاعت هللا ىل_ص هنع) ىور هنأ ك لامني( سنأ
 لاقلاعتوصب هادانفىنف'الا آر ناله: موىل لاقىأ (ىنادانإ مال اوةالصلا هيلع (ليربجنا)
 صال_- ار/ ةال_ ص1 اع ىلص نملاةف) خلا ضء.ىف هإوقلوالاد» و : وهرخآ ىلا ىل ص نهدإ هيف

 هقميت دن :عذلا كماَعَسقو (تاحردرمشعهعأ دور ضمتيلع قاس اقم اوسع اهعدع#»

 ىلعدان. زتانأو هرلا صعد ؤوةحم عت ل _بمهريثك ثيداحأ قفة شب ا ه ءاعىل د نمىلعهللأ# الصو

 اهددو قييبلاو 5 ا<ااداور ىتلا(فوعنينجرلاد_.عمباور ىفو) رثك الا ننال ةالاو رشعلا
 اه.ظعار ورستل ا اربخ أ ىأ( لرب | ىل ل ةقىل رج تي لانا -و هيا عىل اعت هللا ىلص هنع))

 مالسلا لاةىا(كياعل-ن ملوي هلل ل هلل !نايىأ( هللا نا)» ءانعم لدأ وهو ترس وكهيحوىقرهظي

 ىأ(هياعتمل-) هملن نانعشل لا ايقلمو ءودو ض3 هن لك نمةماللاب الابعاد ىنل اهيا كياع

 هذ_هقسدأ (ه هسياعتياد كيل عىل_ص نمو هلك اثماذه ريعو ىتءانع «ةفحوءو- لك نمهةملس

 0 هبدسو قرط نم ىور حسي ثي ده اورمام ىلع ةآو خو مق ءريدغالو ددع هياورلا
 هلزغم نم جرخ دقو هلي! هعبتاف اراهنوالياهمدخ وسو هيل ءمىلاعت هلل ' ىلص هللا لو سر مزال ناك ف وع

 ىلا«: هللاىل_ص هللا لور هللا قف ك.ف ه->حور ضيق هنا نظ ىت>الي وطادو  د>سواط: اح لخ دف
 كلعإ نم ىللو ةيهنلانابربخأو لي ريجىفءاج هللا هلي رطخا_؟:ريخا كلاما موعيلع
 لاقو دن_ىلاو نئملا ع. يم ثيد>وهو هلارك-:تدج سف هيلع تياص كِل عىلص نمو هياعتملس
 ةريشك لسور اعدها ص هيلعةالصلا لضفىف ث:داحالاوهنمعص اركشلا ة دو ىرلءاالك احنا

 نيسوأ نب كلامو هرب رهىنأ هنا وهدن م) ى_مواافقل ثي :دحلا اذ هله ىأ(هوخغو) ىدحتال

 ادذهكلامو رد_صاان نءلو.ةنمل-عنونوفلالاوة- م ونيل هملا لا دإ وءاحملا عتفب(ناثدحملا

 ىل_-صىننلا ىأر ناو ه لههينفاةخاوة تلا هلج رخأو مالسالاو ةيلهاحلا كردأ مرض ىفزاوه
 هناهريغو ىهذلا د: :ءعمصالاوةل بم تاور ىبانو' ةع و ةرم ثدي داحاهنع درو سوهي .اعىلاعت هيا

 ىلاعت هللا ىلص ا هنعىلا«تهّللا ىذر باطلا نب رع نع ىو راموهو نيع_تونينثا ةنس فوتو دات
 ى>هنع ىحنتةهيررش ىف دجاسهدج وت ةرهطعهعسأو رج عزفت معبتي نم. لو زرع حج رخمل ءوهيلع

 ةدحاو ك باع ىلص نمللاةفىفات[ لب رمجناىل لاوماب أت :هنعهميح اراب تخسحا هلراق:هسأرعفر

 (ةحاط ىل نب هللا دوبعو ) هريسغو بدالا ىف ىراخبلا هج رخأ تاجر درشع هعفروا رم ءهيلع هللا ىلص
 وهوباودلاللب حدالاو هو ناهرما|لاواربكم هللا د .عهخ ن ىفو رمغ_صلانولا د معو ىراضصتالا

 هنأو رهلىاحتو هو هنوخاو ىدسادلو وهمال سن أوخأىراصت الا له نبدي زةحلا ىفأذ ءهللأ دع

 مك احناودجأءاو رهثيدحوماهسو مو هيلعىلاعتهللا ىل_صهللالو -رهكد نحود لولا ن مز ىف قوت
 لاقةههجوىفىربرشدلاو مويتاذ سو: اع ىلاعت هللا ىل_ ص هللا لوسرج ملاقىلانلاو نابح ْنباو

 كتمأن مدح هحأ تلم ,اعىبص»الن اداب كيضربامأ ىل لإةف ليرم جىفءاجدرسشب بدسن ءلثسالا

 (ثافغن *)

 تاحردرمثءهعفرو) تارمرشع ىأ ( ارمثع

 نجرلا دبع باور نمو
 6 احنااهاوراك( فوعنبا

 ىف قهبلاو اهحضو
 ةجالصلا هياعهنء] هبعش

 لي ريسج تيقلماللاو
 ىأ(كرش أى نا ىل لاف

 نا) 23 وعسل اع كلريخأ

 نارسسكي (ىلاعت هللا
 مل-تنملوقي)اهحةفو

 ىأ(هياعتملسك يلع

 ىلص نهو) ردك أوأارمدع

 قو(هيلعتءاسكيلع

 زاوجىلاءامعاثءدحلا

 ن-عامجم م لك دار 2:
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 (ناثدحمانيا) نوكسف 9

 نمر جةلردأ أاوهحتفب
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 ىلا_هتهلنىقرهرشعلا
 ىرهزلا هفعوم- مع

 لاقو ردكدملا نياو

 نع ضايءنب سنأ

 لوقي مل_بوهيلع ىلاعت

 نيد_جأو ةنحما ضيريف
 ثيدحا اذه عد حلاص

 ىراصت الا ىلهس نيد زىأ( ةحلط ىلأ ن با هللا دبع 0 لسعد :دحو يداي هدذع هنا ىهذل دنءعصالاو
 0ع ل هيو يوجب دم تبدد يق 0 ىو



 هل: ,:او د ىلد ل همهالالاق نم وة دو هيلع لاتهتا صوتنا م مزز دحرأ اب و ل ملا مك (بابلان رد :ز نعو)

 نم سل ي م 4 نيد زنافلاحز .4 ها طه كن دا اًذهو(ىعا ةثدل تءجوةمارقلا مون ل دن عبرقملا)دعقملا هباور قو لزمه ا

 ةعيل نيهللادبعو لوغم ني كلامو نام ءنيكلاحضلارب سنا ْنِيَكلام ن عىور 1 اعاو مهعاب ا نمالو نيعداّملا نمالوةباحصلا

 1 : ل نيدجأهنع و

 طوف ترد اذ_-ه

 نب عقيورهباورنم
 اعوذرم ىراصنالا ثبات

 بالا نيد زءاوردقو
 حمي ةعبش نبانءازه

 ندع ءاذلا رسمك و مالالا

 ديرو تنل هيكل
 نبءافو ن-عمم-هننيا
 لف ىرذ ماع رش

 هدر وأ ف:_صأالءاو
 نب د ؛ زن -عهل_صأ ىف

 نيا حقي ورنع ناب لا

 لأ هرالا ةهح لت

 عي وررك ذاطةسو
 ناتكللا حسن ضعي نك

 َن اوصل ان ءأىلاعت هللاو

 ىأ(دوعسم نبا نعءو

 (ىفس ازلا ىلوأ)اعوقرع
 ىمسالاب ر-تأىأ

 موي) ىءافشرمهقحأو
 ىلع م-هرْثك أ ةمامقلا

 قددفرلا ءاور(مالص

 ىأن-ءو)نا .>نباو

 ىلاعت هتلر ره
 ةالصلا هيلع همع هئف

 ىل_ءنملاقمالسلاو

 نابىأ (باتك ىفىبع
 عجل صلاهيقسمتك

 هلرفغتت ةكدت المال زت 2

 امىوري (ىمسسا قيام
 كلذ ةف) ىهس-اماد
 ىناريطلاءا ور(باتكلا

 م يياشاساساس1س1ا1 لااا|ل-2[212130لثلتثتث>ح

 ىزوحلا نبا هجرخأوا مُدعهيلع تملسالا كل :مأ نهدحأ كيماع سالو ارم عهيلعت .اضالا ةمدحاو

 ىذلا ىل- صايك ألثاف ىلءاولص لاوالا كلك رعالو سرعلا نود ىهتنم هنالصأ نواالو ةدانز ,ءافولاق

 ىنلاتعمسلات) اا هرمي نيتدحو مول همم ءاحلا مب (باب 42 نبدي زنعو) و ةياَع هللا ىلص

 رئاس فاك ملسوهيلع هللا ىلد هللا لو سر نم عمس ىفامتت هنأ قايسلا ن مهرها ااا لوقا . عسو هيل هللا ىلص

 نيأو ى.انالو ىلاحصد سدل بابل نبا ناقسناكسلا نم طةسوأ هل ضب انا فيدو وهوخدلا

 ل>روسأب هن نكي ملهناليقوهةياور تك ناوه.احأو لسو هيا ءىلاعت هللا ىل هللا لوسر نيأووه
 ةياتكدار اال اعتهللا هجر فنا ىااناكونازمااف ةجرت هلودرةق عم مسادنالا ىلا ثد 0 بلطيق

 قمالو ىناتي سدل هنافرهاظ مهو هناثدحنا ىث رقلا ىلع نبى لاواذلو هدن-سلوأ ا

 هاورث يدا ادهودنأ حهلان ههمبأ اب اوهمسا قريات 2 ة[سلو هلاثماو كالامزع وراء او ذابت

 تبا نبعفيور نع ىرضحلا يرش نبا نع معن نيدايز نعةداو نب ركءن ءةعيف نبا نءسابلا نيا

 نيتثاموث ال. ةنس قون باج 4 ا ني اول قايك ل_برعال لض «موهفلسو هي اع ىلاعت هللا ىل ههنعىبا> هل

 اذالض للا نالاض أل دع سدا هن اف منذلان نهم ظدأراذ ةءاوهو هقع_ضاود:سفدح امنا لوو

 ادعام طقسأ ىلاعت هللا هجر فص ناين ءىنمشا|باوجومهو هنا باوصلافابذك نوكي تءمس لق

 ظفاحلا نمساوي أوهام هدي زو تهمس لول عصيراسماو هله جوالهناوررك ذىف هل ضرغال هنالدي ز

 دب زلوت 5 نمس:! و هيا ءىلاعت هللا ىل كهّلل' لو در تعم هلوقنا لابلاب رطخ ىذل ةفاعارخلا
 ان ادهوهمرط ركل نابي وهلةعبأا مودع ,امو هياورلايدو هعااوهو راش وترا و

 هللاذوسر ىلعهنال-دف(ل ةنم) نعو هلوقهدايزلر ظن الاد <. 2 يلو ب ناعلا نه هبل وت ا

 زو ولوءعفملاةةيصب (ب رقما لزغاا )هطعأ أ( هلزن :أو د ىلع لد مهللا )مل و «يا عملا عن هللا ىلص

 مظعن هامدار ااهيونعمةعئرد:مبرةلاوةرخ الاؤدار ااوأهرهاظ ىلةوه (ةماد .ةلامون)هثاررمك

 تنيعت ىأ(ىتءا هك هلاك جو هنعمزت هملاعت هللا نال فك« ررقال ةيابرلا مهاوملا ضد هوباو ءلا

 هاور حيهم كر د->ىف(دو«-_سمنياىورواندنعُي ه- ماع سال ىلاعت هللا نالددرثالب :تققكتو

 ىعاق_ثد : مهةحأىأ(ةماي ةلا موي رسانلا ىلوأ )دوعس نبا نعو ةخدسن فو ناي>نءاو ىذمرتلا

 نعو) ب>أ نم عم ل ه- تم ىلع ل ل :كلذن اف( ىلءةالص مهرثك | ةلرث «ىن 5 كرت ىتءاغعو

 9-2-5 انك ىف !ءىل -ص) نمإل وهيل عىلاهتهنلا لد (هنعترب ر هنأ

 كالذىف)اب ,وتكمهئاقبة دسم ىأ (ىمسا ىقبام)ف رفغملاب هلوعدب ىأ( هلرق ةغاس ةكتالاال ريمل) هنا

 وبأ هاو ر ط_بوالا ىف جلارمطل لاك ضرالاو- 000 ىلاعت هلوةكديب ألا دارملاو (باتكلا
 هلثمو فعضهيفدنس:و ورءايدحالا ثب داحأ حا رخ ىف ىق ارعلالاوو ىرقغمسااو راوُما اقعيشلا

 هيادا ارذانا لممح كلذو :ءمىف باطحملا ةيكلاملا» املعلاة_ءاخ]ل دولاعالالئاذ5 قهبلوعب

 | دل تاجرا كامي ابل رعبا عوج و دل المأ ب 38

 هن سح ةنس ادب نسبا ىنعملانالدارملاو هلوالا تلق # فو رخو 5 نعهل#“ :مدقتو ىب شن |ىوقأو

5 

 نب رماعن ءو) نوذمالو عوطةمري-:ارحأهأ رق نمرحأو هرسأ هل -:هءار ةلاد -سناكو هتك كب

 ةعسر

 ناتكسلا كلذ نماضيأ ل قنام باوثلا هلسةكي لاقي اسروبابلا اذه فرم“ هال كل ع طدنس راوثا ا ىف: .كااونأو طسوالا ق

 نيراعزعو) باوصا لع أهللاو



 هنالصةدمىأ(ىل ! ءىلصأ الا ليام مور هك اوهدحا مىأ الص ءىلص نملوق» مشو هم ءاعهتلا لص ى 5 !!ثعمتعمز

 راثكا اوأريثكسدلا نمرعأ( رثكي'وأ) ةخةىناك دبعىأ ةالصلا لوق نمىأ(كلذن م)لالفالا نمو للقتل ن نءرمأ(لاق 15 ) ىلع
 ءاورام له( بعت نب يفأن ءو)ن-حدن :_بط_-والاىف ىناريطلاوه>ام :ءاودجأ هاور را”ةللاوهامرا.ءاو رابخالا هيدارملاو
 تهذاذاعبب اهااةباور ىو ىفاثلا ناك بوامهمذب (لي ءالا عسب وس عذاذ ا ل_وهءلع هللا ىل_ص تلال و -رّناك )هن-س>و ىذمرتلا
 ءامشنالال اح ىف ىأ(هللااو رت ذا)هثمأ سا ددتوأ تبلعاىدان ؛ هن ”اك( سأ. ءلااوعأاب ل ةوزهمار وأ ءآهمو' «نمىأ 8 لءالااثاث

 اهعينتلاهدن ءد_حالكت ومع وأ وأهم ةيلبرت : ىنءملاوا عامان صرا فجرت ىلاىلو اة لاى( ةفجارلا تاع دءاماوك رت رتاو

 45[ *ربامن |تثدلو ٍءاهد»د معاك ىف الا عبب و كَ 2 اهحفنا !ااهستعت ىأ (ةفدارأا

 1 ىل- 5 .امةكئال اهمأ علا تاد الص ىلع ىلص نم ملوش م .اءىلاعتهّللا لص ىنلا تعمسةعيبر

 | هع 4 :وهمأو دو اًزهءأ عمت ةرعاذاىأةحب 0 ؛ءاقلاورييخ 3 هلل فطعلا( رثكم ١ ٍءادمعل الذ نم لاةءاف

 اريدثك ا رب رثل اذه نمد سا ايكهيظفلت!اوألوالا نم ديف ةساايكهت 2ك ء”ترثكاتئنث ناؤشلل

 نافذة لا راد 2ك الاى هلث> ةقيتلا ىفاذ_هو كلل عفان: :ملعا ةىلعرتم نأ ثمل زاواعاد |
 طب رفدلا نماربذحت رثك اريخوها مالعالا د١ وريح تلا لق اذار < :كماامرمتك!اريذلا كرتمالل لقا 0
 زوزو اورثيدح ىف( بعك نفى ن عد د)قتالامهغالما ان "م4 فود ع رقهلمصتوؤ

 امك 1!ضصاملعفن .اكولوالاىأ (ىليللا عم م ؛ رب هذاذا ل سوهيلعمتلا لص هقنال او ءرناك) هنو
 هنئئاوهن مون نم (ماو) ص ئاع تلال هركذاكاه-.-رارو ةغهللان اكو ماودللاؤرع لمعت
 هذيمحتو هديب (هللا او رك ذا ساذا !اهيأ اي) هتدب لهأو هناح وز نمهدن عن( لا 2) هتحارتاذهد
 ىذةةءةلفغتقوهنالرك ذاع تقواا اذه صخودجهتي) هما ةومهظءعوو مهرك ذ مث ىن حا هئامسأب
 اهعبةدعرلاوّةد شر ةكرحملا ىهو ةفج رلا نمةفح ارلاو( ةفدارلا يعمد ةّمجارلا تءاح) هب رشدلا ةعيبطلا

 مى صوف هلوق ىف ىرصملا ةنأب: نبا فرظن دقو ف اج ررحبال ل .ةاذإوبارطضاو توص
 هفك فةثعر

 00 د>ن

 فاجرلاةئامسانمرح اق هث ركستم كفك ف اع زنمَناكام
 ىنعففدرنمة- ثدارلاولزالزلاو وج رهلاو ج رخلاو نقلا نم ةءاسلا ىدب نيب نوكيلةغجارلابدارلاو

 ءاجإ)اهطارمثاو ةعاسلا بر ةيمهرابخادا راو ىرخأهازلز وأ ةخفنلاوأ ةح مهااوأةعادلادارملا و عسب
 هللاةعاط ىل_ءمهث>دارملا, دي رولا ل بح نمدحا لكل برقاوهو هلاوهأو هناركس نم( هيفا توما
 هللالوسران) لبو هيلع هللا ىل- 00 مسام (بدكن ,ىلأن الا ةف)ةلغغلا مون نه مهظاقياو
 ىأ(ىتال_د نمثل ل_ءجارك- ةلام وحول ص رغااءادادعب قاموأ اهب لفكاو د( كياعةالصلا رثك انا

 ىأ( 2 لا لاو كلر 5 مدي وودي 0 عفا ىذلات تولا ,ادةمام

 لاذإ : هرخ الاوا» دلا ىف عسنانإ (كلريخو هف) عسبر /| ىلع( تدزناوت شام لاق) اه ىاةوأ عسب رفرصأ

 لاه كلن >او(ري وهف تدزناو)اذ هى هىأ |( تةشام لاف) تو ثلا اه فرصاىأ(ثلثلا

 هللالوسر اي لاقريسخو هفتدز ناز :تةشاملاونمثاغلا لاوءالرع_-خو يفتدزناو تةثام لاو ىصالا

 فا .ب هللا لوقي هذ نوحد رأ نيد ةمذل :||

 مودلا كالا نا ىلاعتو

 هنهناشزع هنادي ب و
 لوشن اراهتلا دسعاولا
 قلاك انا ىلا

 هلل لاو سلا كلذ باو
 مويلاو راهةلاد_>اولا

 تايرار_ظن ىف كلذك
 راونالا باح"و رارمسالا

 راهةلادحاولا هنلالا كإ هال

 صرالاو تاومسلاب ر
 راغغلازي زعلاامهشبامو

 ةمايقلاةةجارلا ليقو
 هاج) ثعبلاة-ةدارلاو

 نمىأ (ه-فاعتواا

 وأ هنأركسنمو هيازةصام

 نم عمالوودعب اميفأسع

 ثعبلا نم موا

 نازي--للاو باس#او

 تبترتسامو ناكل

 باقتعلاو راوألا نهابياع

 ىلاد_>ا لك جاتو
 ةالصلاه_لعو:ءاقش

 بام'ا كلذ ىفمال_ىلاو

ةرثكلىأ(كيلعالصاار ةكاىفا هللالو راب ةءاصقلاأرقاوهو( ب مكنب ىنأ)ءاقلاب ةطدارلا هج ورهل هالذ ار
 

 ىسفنل ىلاعدن امزنمىأ(قالصن هلاللعج ا كف) كم اعمالصلان . رثك اى ىوربو :كيدلىلةءاقشلال اوص> ءاحرم لا ىءم

 قالص نم كال لعجاىأ ب مذلاب/ عب عسب رلا) ىلأىأ(لاذ) ىلكب رقت نهتدر مرد 06-5 ةلفانلا قدام عتانوأ نموأ
 امكالىأ(ريخووف) )عب راأىلعىأ(تدزُا ولا رثكوأ الياقت رتخاىأ(تثثام) مال!'وةالصلا هلع ىنلاىأ(لاه)ى مو عم ممو
 لعب ركذوىزأ ح4 الاف( ريخوه# :تدرن اوتش شاملا ) رعاك ب هه 'ايوهوىفاثلا نكسب ؛وزي مضي( ثأثلالاف) ةحرحةخسنف

 ه- فرك ذيلوىذمرتلا ف ثب ده اا ذه هرخآىلا نع لامث ثلثا مث م-ب رلارك ذءافشلا خذ بلاغ فو هرخآىلا ف صنلا عد ١ رأأ

 هللا لوسرا.لاهربخو ع تدزن ارتلشاعلان عنا: ماا لادريخرو"تدو ناو تش شام لاو ىف هنلالاد) 351



 ه2 (ن ,ك-) دنع ىأ ول 0 كءاءوالصلا نمو. ىالع”ابو كرك ذلىأ (كلاءلك) اع: تاقوأىأ(ىنالص ل هجاُ
 ع ع 0 5 اثلوعق مهنا دعاس ضم :لان وم 1 وكنت را تلا[ راورافو تاما لوطا
 اكاد احل اواعوذر كمن 100000 ص .(كيئذرفغو 8 هاوقهعالبول ' ءاقلا ةرامأ ىلع عفرلابك مهو بئاغلا لو يا

 اكءاعدلا ىن-هعثيد_كااذ_هىفتال صلالوتا«بونذلارثا!ةرفكماهمالاكبنذرفغيو) اهتكسأأ دو قزرلا ايزومرخ 8 :دلا .خاويف نالاهادعاعك ين” ىأ( ك:نذالاةكلاهلك الد لد يو رخالاو : ا 00000000 ةينيدلاتاههملاةداقك لص هيمالوأ دارملا ماقمىدي زملابابءءاعقاغيالئلمايالاوىلادللانمارادقم و: ادحهةنيعيناربإمالسلاو ةالصلا
 وعل نادارا اذا' هوحنووال صا|انةوكت اعلا نطاو «ىق هناءانعمو رشد اوذال_صلاب امك ةركف 5
 دب زيوأاه_مب ىو وأراعةالصلا ىلعهفنلهئاعد ىفدي زب له و هيلع ىلاعت هللا ىلص كوش
 هللا ناؤة-_ى.ةذأ» اعدلان 6 اذ لل ةاذاهنافد_ هنآ ءءاعد ةلرتن ود هاك هءاعد لع وأهم لءوالصلا ىف
 "ل قالا حاول : وأ اذهودا طربغ نم ىلاعتهللا نه ردخ لك لانو هتالص فاعضا هي .اعىلد
 لضفأ تع كد .اعىلاعت هنا للص ب -- 0 *ةيثيدح ا اذهنان مانهل مقا ةاذهتقر ءاذا

 ن*ل 1 اعدلاد» رب نا هيا ءةالصلاف لضؤأ هسف:ىناهريغ: اك ناو اهريغن» لقف :ًاايناودوج لاو عوك رلا راك ذاك اهرب غ غنم لل ضقأه ف كوك تدان هنأ ةوصخاذا عراشلانالثادأب .هلارئاس نم

 خوش ل سدو هللاالا هلاالىلءق نه نوم .نلاوانا هما امل_ضذأ ثيد- 2اىفدر وناو لالا هللاللوق
 ا توه اعمشلا ىل_صهتنالوسر ىلءمالصل 'وهللار 05 ةلاوءارق 0 نءىيقابلاجارمسلامالسالا
 قىه ءاعدلاتت و وهيلء قل _صونلاىلعةالصلانهل* لضعف الك نابباجا امذأ

 ملكوت .اع هللا ىل ص ىنلا ىلعةالص هلكمءاعد ن اسنالا لء+اذافاهرمغن ملض؟ :أىهذة.جا .داو دارك

 ناقه ءلااثةد . احالو م < والا ؛اذ- ةوءاعدلان ,مهريغوراغتسالا ن ملضفأ ىو ةعاع ىكن اق
 4 1 تاع ع ىغن سو هي لوقا سر ىلع هت الصن ]ىلع لذ امء!تنءلعاك ثع ل7

 ند 'ءاعلا اذحلا طاذ# هو و<الاكا هريغو رار ,آ رعل|وءأ رةنه ؟؟وتادامعل ار ئاَس نملضفأ اهنا ىذ2ةءالو
 قدرا نهانا اذ ل سا ا اندحارشلا ضعيلو لحارممارملاز ءدعب ولئاطريغ

 هريظنو ماظنلا هج وىلع

 هللا نءمال لا هيلع هأوق

 050- رك ذ 15-- نم

 لذفأ هتيطعأ ىتائثدم

 ناكوئلئاسااىطعأام

 دنا اهبلا كب د4 |

 ةدسللا ةفئاطلا

 نوموادي ثي>ةيسووالا
 ةيوةطدملا ةالصلا ىلع

 1 و(ةحاطىفأ نع وز

 هثيددو لهشنيدد ز

 ياو ىلاسنلاءاو راذ_ه

 بعشىف ىييبلاو نايح
 هنأ عي كشسا ناعالا

 ىثلا ىل_ءتاخد) لاق
 فأن نءو) نبا نيائاسلا ىل ءأامل_ضغأهتيطعأ ىا سمن ءىركذ هبة شنمىمدقلا ثيدحلاك ىنءملا || لسوهيلعىلاعت هللا لد
 0-0 نمةراهعلا ىف ف رعاالن اهرعلا لاق ةوميطخ لا لو ان رك رار ديما | هرب ةلاشن ع ءاحرملا 7-1 ورث :5 كانتا هوكي .ةءأرث ىذلاو هورخآ ةحاطوبأ ةنأد ارد ل :(ةدلط رد رن ار
 ق(تي ءأرقل سوه ءاعىل ا «' هللا ىل- كى! ىلعتاخد)ىلاسألا هد رخأ اذهه5 .دحواذهلهس نا هئاطاس ىأ (هتفالطو)
 لاف) كلذ دس نع(هتلأسف) نوك-لاو وشل هأد ناله :(طقدرأزام) رورسلاو ةشاتدلا ||| فالانهار ير ريع ساق قائلا نم قالطالا نمل اصالا ثوهو ىبتنا| لاك ناك ,لاذاهجولا ىماطو هج ولا قاطو » لاق (هتأ را لبقادبا تغارلا لاوةشاشدلا عع ردص .ةقالطلا هتقالطو) هحارمشت 6 (هرمشإ ث؛)راث(نم) مك ىأ(ل درا لام: ”ءاطأو
 نءىأ(ى 03 داو ولا ةث)
 جرخدقو)رورمسلا اذه

 ل ث نمأ» رد :ىأ(اقن :آ)ىد 30-5 ريح © رخدق#و ر دصلاحارشت اودرمسملا نم م (ىبعن ؟امو

 3 كاوا #كاو.يمالك هش وج رخ م ةراش دب ناي أى أ اماقهيقنا م يب مل

 ةرمسقم ع جناواه سكي وهل أ ا ةلديةزملا عت 2 :(هللانأ نتا باح أود_جأه 1 ىأ(ماللا هيلع ليريج

 كلغ لم كمن -.مل_>١| س اهنا كرس هباكيلا) ىنا سرأىأ( ىثءب)لراسلارب كد ىشقودر امال رصغلاودلأ(ان 1)رهظ

 5 ء)ءريسمت :وأد- هممدل_هد هدقو(| رمش ءالاهأل_ص يتلا الل صن ىأ اهم" كك , تلعشل لعالا ةميلا فا يفر شدو

 لاق نمل-سوه-» اعىلا «تهللا ىل_صهللا لو سرلاقلاة) ىراخملاهاو ر ثني دل تا ينادتع اع اهناكذ مل هىأ

 ٌكياع 17 تنل دلال فاديا وبدا رذ دل)حمفلاو م كلاب( هنا كرش اك 1 ىثد هللا )ناب و أنا ىهىأةز محلا عاقب ( نأ 3 ىر نم ةراشدب ىفاناه) ا ب رقلإك ن مسغنالا ما
 نب رباحنعو) ارشن ىذطقي وىرشب د يقي وا ار رس وىذلااذهذ 1 مثعل ا مسد 2200 هتك ئالموهيلع هربا ىلصالا
 لان ميسو هيلع ىلاعتهنلا ىلدهللالو سر ل ةرلاق) ىراخبلا او راس لع( دبع



 ك0 يا د اا

 هلماك لا ىأ(ة_اتلازةدابعلا ىلاءاعدلا ىأ (ٌوعدلا ل هبرمهإا) اء هدحأا مالءالاوأ ةماقالاو أن اذالا ىأ(.ادنلا عمست نحن

 هج ىفو ةهينملاة هد رزلاىأ(ةليسولا اد #تآ)ةءبريثاهخ -ذيالوتلءاهريغال ل ضاقلاءْما دلاىأ(ةعئاقلاهالصااو) ةلءاشلا

 .«>سنىفو ( ادو م اماقءهثداوإ)ة ليد ولان ممع' هل مضل ةنملا ىفءا نمل سولا ناد رب دقو هل ضغلاةدابربةخ_:ىفر ةع.ترلاةحردلاو

 ىذلاةرخ”الا ىفءاىأ( هند ءوىذلا)اموعواخال عفشأ ناد ءباصوص_خ ىأ ىتءالءيفعفشأىذلاماقم اوهدر و دقودوم للا ماقلا

 م كةءس نا ىدعىلاهت نال اق نآرقلا ف ىأ هتدعو هلوقو ادو# ماعم نملد

 هيدعوىزلاادو# اماقم هثسباو ل طفل اول سولا د تا ةيضار 4 ثعكو وم سأ ااه موق:ىتلاوأ

 لدت-|هبوةاحاريغنمناذالا عمبوهولوة#.هناهرهاظو(ةمايقلامون) تقم ى ا( ىتعافشهإتلح
 ةياحالاد_عب نوكيفاعماهثبءا دتلا عمس نبح لوقي هنادار ماو أ ةناحالا نبع: الهنا لعىوادطلا
 وهوأ نايبفطءوألدبىذلا,ت 1 لوهءةءىوص:ءوهوزآر فلان امل هءاك>اماقمربكنهاورلاو
 دق. هراك:الدج والو ىوونلا هلاك فد رهتلايدوملا ماما ىورولو»ةهىذلاو ةيفرظلا ىلع بوصتم
 هناذأىأ(نذؤملا عهس نيحلاقنم) مل-مءأو رعي ث. د> ىنأ صأوو ىنأ نيدعس نعو) هناين مل

 الوسردم >4 وأ رهنلا تدر ءاوسروهذ_ءعاد ثنأو هلك. رئالهذ> و ناالا هلاالزأدهشأانأو)
 نكنامْئةهيف سيلهنالل.ةألهتسسانملادارطتساهرك ذود ونذ ءيجىأ( هارغغانيدمالسالابو
 فيكف ةرفغللابسناكاذاهءاضرلادر <« نالامازتنا هنمل-هن هنا ليقامو هيل عةالصلا هل ضف ن مهيف
 نباىو رو) هود ولا نمهجوت« لعل ذيام مالك ل! ىف دل هنالا دج دءبه.اعمال_!اوةالصلاه.ءنرقاذا
 ىلع لاس نءلاةإسوهيلعىلاعت هنا ىلص ىلا نا)مة:5 ىرهشلا تلاد .ءد_ ربأ مامالاو د ( تشو
 نءءز< ايري_عراد_هعىأ(ةقر قاع أا:'اكف)تارعرش ءهللالوسز اك اعمال لالاةىأ(ارعشع
 ( ىلع مهتال_صةرثكمالا مهفرعأال) ضوحلا ل ءنوتاد ىأ( ماوةأ ىلع ندربل) ثيدح ان ههيدارملاو لقي ىأ رثوثب ىذلارب_ذلا ندع رثا عمج(راث ”الاضءبىفو) كلذ باو ل_؛ءاهباوث ناك ىأ كسلا
 هياعمال_صلاراث [نمةمال_ءوا ونمههوجو ىفىرب سو هيلع هثناىلكهنا ىءياللدبامةختت قو

 اهدئاد_ثىأ(اهاوهأن ءةمارقلامود)ة صالخو تاك كءرسأى أ(. اف'نارخآ ) ثيدح(ىفو)
 له اهتكربنا ىتءد(ةالص ىلع رثك الا موذوذ ىتااةما.ةالوأ ل واللريمضلا(اْطاو و)اهثوو

 فأن ءوإ اضي[همشو هتعدّنا مضر سن [نعهبيغرتف قاهفصالاءاورث دمنا ذهو اهدئازثم ياه
 ى-< نماناهذاوالاطب اد ىأ(بونذلل قدما وهيل عىلاعت هللا لص ىنل ا ىلعةالصلا قيدصلا ركب
 ةالصالهدثةهيفئاهررضتهذ'واهأطأ اهيلع سصاذاهناف ( رانالدرابلاءالا نم) هلطبأ اذائثلا
 هباوثلء مال! صامتا (بائرلا فة ءنملض:أ) إسوه.اءىلاعتهللا ىلص (هياعمال_لاو) كاذب
 وضءل كب هللا ىندعأة مقر ىدعأن مو ساق !ارئاسئمهلرمات هيذمال-!انالباةرلا ىةعباوثك
 هبمثو:رحأو قاع“ اك هرسأو هياعمالسلا لعح اذافترخ "الا ىفباث يام إ-فرانلا نم هتماوضعامم
 دو ضم اردلا ىقوهمثلاىف ىوةأن وك, دقهمكلاهح و نالرمامىفاننالةفيطا ه١ ::ذقومالصلانودهب

 برض ن«لاقوأ سف:الا عومنملضفأ ل_سو هيلع هللا ىلص هلال وسر س>وانهىنيدصاا مالك -

 ةءءاىأ(6 اكاااهدت فوت :مملا مسكن /نأ) ارثأ 1

 ل0 برب _ 7 تت تآ

 ةعادلا ىأ (ةمئاقلاةالصلاوةماتل'ه ءدلاهذهبر مهللا) د هعللهفي رعتن ناذالا ىأ (ءادنلا عمسن مح

 '(ةعافشلا هلت لحل ادو اماقمثب رز

 ةمايقلا مودة صا ىأ
 (صا# وىلأ نيدعس نع و

 (كاقنم) ل هداو رايك
 ' لاق ن--هلاوهنا ىورب

 (نذولا عمسي نيح)
 انأوده-ثةي]هتوصىأ
 هللاالا هلاال نأده--ثأ
 (هلكي رشالءد-_ حو
 هدءعاد_ نأو) لوم

 ايرتقا تنمو هلؤَسوَو
 ىلاعت هبا ىلصد2مدعو

 مالسالاب والو بر سو هيلع

 نءهلبةأمو هبصن(انيد
 زييمتلا 3 ءْنمَحالا

 ةدكبلو ىأ( هلرفغ)

 . ىأ(بهونباكورو)
 ىنلانا) عطقن مدخسب

 مسويه لاهنهقالص
 اردع ىل- عملس نءلاق
 (ةبقرى-"عااف'اكف

 ةبو- للاورحالا فىأ
 راث الا ض»؛ ىفو)
 دورولا ندم (ندريسا

 ماوقاىلع) نيد ايل ىعمي
 ىور مس «ةرس عاام

 ةراك الا م-هفرسعأال

 ها ور( ىل-ءم- ال ص

 اهةفاومىأ(اهنطاومواغلاو هأ نمة هأيقلام وب) ا عقب ساىأ([ اهنا)اه>ةةوهزمهلارسكي(نا)رخآرت ا ىفوىأ(رخآى و) سنا

 نم) أ فطأىأ(ب يدلل ىدعأ سر هياعىلاعت هللا ىلص ىننلا ىبعةالصا )خف ىفاكىيدصلا ىأ( ركيىفأن عز ةالص يل ء؟رثك !)

 هيلعهبحو باعرلا تعد هلضن أهيل ءةالصلا اظل همي غرت ف ىفاهبصالا اور( باقرلا تع نم لضنأ هيلع مال اورانللر دابا األ
 ىلل_ه نذطارصلاىلءعرونل ءةالصا ا ريغصلا عماجلا ىفو هللا ليدس ف ف يسلاب رض نهوأ سفنالا عهمنهلضفا مال لاوةالصلا

 هع يلاع' مشا يىذرترب رم ىنأ ن ءدارؤالا يف ىطقرادلاو ىناريطلا ا: رام ىلءاماعزمنامبونذ هلت رفغ ةزرمنمنا »جا موىلع



 كدب دن هنالهيلع لس من ةهانعم قوهيلعل ضد 1ن . ,”اوىأ مهو سو هيلع نلاقي لك واع روج ق8 م( لصق

 (ىلعوبأ ديهشلا ىذاقلا انثدحإ ة كم ناك ف كام نابجإلاوز زا ىلعل دي ماوي سدا هناالا لا ىفاهرم وجو قي سشلاهبأ الاق

 (قريعا!نيسحلاونأو) ىد ادغبلاوهو فرصلاو علا( نورهخ نبال اهلا اوبأ) 404غ 8 :دحىأ(انث هللاهجرإةركسنباىأ

 ني-سحلاوبأ ةخفنىفو
 ريعدصتلا كاوذتقااو
 5 لامهالك ىأ(الاق)

 جو زنيا ىأ(ىل_عب وأ
 3 -:_لاا 2 ١

 نب دهمان نع ئارمسكم

0 
 0 مامالا ىأ

 ان عماسجلا بخاص
 هاربا 3 كل

 ىداد غلا ىأ(ىترودلا

 عونملاة بسن ىقرودلاو

 نءمهو وس العلا نم

 هنأبىزملا ىلع ضرتءأ

 حرص د قف دلبل بوشم

 ىكلا فاح ادجأو أ
 هلافامعبوةعيةجرتق
 لا ف.:اصتهلوىزما
 هلجرخا قودص متاحوبأ

 (ىتب 0 رع ع

 نودكعو ها لا 0

 مهاربأ ن نيا ةدل-> وملا

 دكا مسقمنبا ىأ

 ٌةءْر اودج أ هنع ىور

 نين-جرلادبع نع)
 هللادبع نبا ىأ( قحسأ

 ةنانكنب ث راس اني

<2 3 

 مهالومىراعلا ىثرقلا

 ىرقملا نع ورب ىلذملا

 نيدي زي هنغو ىرهزلاو
 لاو ةيلعنياو مدر
 ا( تسلل و ندع نع) ةلظفم لع دوت سل ىرا>مأ الاقو, 7-00 هفعْصوَةَعُت ىوردقدوادونأ

 هللا ىلكدللا لواقع سماوراكو(هنعيلا# هللا ىذرةربرهىأنع)ىربقملا

 ذ)ب ارت ابو صاولذىأ( لجرفنأ)اه>ةفو

 0 ا ا

 نم لضفأمل_سوءيلع هللا لص هللالوسر ىلءةالصلا ظفلب ر ك اسعنبنمدلاءةبرط نهوركاع نيا
 ىل_ضذأ هياعماللانأك اا ول يقف عض هدو ب هللا ليدس قف سسا ابب م2 نم لاق و باق را ع

 ث.دحاىف الان نمى-ئءلاهليا ةءىدعلانالو هدهد نم مي ءاعاو كار هنا انزل هعنم

 هد ؛اقيهياعمال_ىل!اوج رفلانج رقلا ىت>هئم 0 ل ءاةقرقدعان هم حيحصلا

 امنملض؟أل+وزعهللا مالسو ارشعىلكملاىلع هللا مالس

 هنمريخهكر تمالك انه حو م“ | صعد ىفوىمتنأ

 لرتبهمذوهمأ ءسجاولاهك رت "0 *: (هعاو ٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىثلا ىلع لص :1نهمذ قلصفذ) *

 ثيدحمز ردصو هل.ةامعل اصقغلا له رخأاذفور كبد دقو ب ديد ةهناىلا راش اهيعت :هةحى لضفالا

 01 ٠ قادجر لغو دلي نشلا يطاق ان هد->]) ل | ؛اذه دياتك ىهنأدوهاك ىذمرتلاهاورد:سم

 ىذادذلاو 0 ه(ْنو 0 ل وبأ انث دح )لاا رار مد-ه0 دقو ةركس
 ريغصتلاب نيسنح اونأ اوبأباوصلاو خلا ىناذك( ىفريصلان ل اوبأو)اضي امد: دقودقانلا ظءاحلا

 ةعنم نمد ك.هاننة همح فلا علا فل قام

 مدسقت اك ةرحلا جوزي فورعملا دحاولا دبع دجأوه (ىلعي وبأأ :دحالاو ) اضدأ ه5 هجرت تمد: لقوا

 هجرت تمدعت «( بوم نيد#اخ :دح ) لاق اهطمضو هند دس نأ“ 0 عسدلا ان دح) لاو

 دجأا: | رالي دقتدةواوو دل يذمرلا اما ةروس نبى :ءنيد# ( ىسءوبأان' دح )لاو

 نيئامهملا» ارلاول لادلا تقي ى هر ودلاو اظذاحماىداد- بلا مهاربانبد_جأوه(ىل ةرودلام مهحأ رم | نب أ

 نسذالعلا نم معاوج اء ةر حلاك اسأل ءانا مسا ل_الا ىو هود .|بو سلم همست ءأب 0 ادم

 ىكلاب ا" كك احنا هيلا هقيسهناهدلب مساهنا هلوقىف ىزملا طاغ٠ نمم-_هوو أول ىفاوالاب تمد

 ُث هدحلا ءامأ اكىق ةرودلاو ىلا ف ىاحلا نأهربلا هدر و دقو ى طاشراب ف 0 لعدم ضرتعلاو

 وه( مهاربأ نب ,ىبرانثدسح) لا نتئامونيدعيرأو تسةنس فوتو مهريغو ةثد كاهل جرخأ هرصعف

 نب( حسا نين جرلادبعن ء) 19 امونيع_س م ةنسقو د مذا ُءااىدسال 6 ا

 هلو م «عصعب هفعضوءوةثو قحسا نيدابعهإلاقب ١ و نام ا ىرماعلا ىث ةرقلا هنأ 1 نبدر اها حرم هللاد ع

 ' ل ر لاقلاقةرد ره قأت دن توج رةلاز د ادمن د يدعم ع از قعر

 بارتلاوهو ماغرلابههج وهلا صل |*2ةيقحو هازخ : أهلا ءاذأىأ(لجر نأ مغرمسو هيلعىلا_عتهّللا

 هياعمتلا لص هياعةالصلا نال( ىلع ل يلف د:ءترك ذ) همدق) فن لأ فد 3100 ذاعورىبكم فار

 اذهو ةناهأللا ة><سمناك 4 اعدل وهم عمدك رت ندهيدنزاز ءابهلةزعو هلت اةلباوثو هلم ظعد بسو

 هنامزءاح ىأ(ناضمر لءدل-> رفنأمءرو)هح كوك نر سلا مناخ اع دحلا

 دلج عزت خاسلا ل أو ىضمو متىأ (خاسن 10

 ةيآو) ىلا عت لاقدرخ" الره-كلا خا ءاسهنءوهمءزن ىأهعردتخلسلاة.جا ع الكا ريعت تاق ناومحلا

 اخاسةلهالا ىذب, تخاس 4 انورح ناك نمح ل الامهدا هتلقام ء(را مملاهنم لست :ل :الامهل

 ةرفغملا ل  هنوك-ا هنا اةراشاةيانقلاب ريعت هلا ىفو هلرغ-خ مل موىأ (هلرق_غينالق (

0 

 0 ا (قعرس ا )لوعقملاةةيصن (هدنعترك

 هب نبونذ نا رفغهب يح *سرامه يف لش لن اءىأ هارغ 0 نالبق) هنع حرخ يأ (غاسنا مث) هيلع ىأ(ناضمر لخد) لجرغنا مغرو



 هنالركلا لاح صام اوءاونأ ل !ءاغلاو لردأ نم لوعفملا ىلع تصنلاب ( ريك لاا وأ ءدنع) علبىأ( ل ردأ لءر# ع امغد وز 9

 - :لا هلوخدلا ءانواكي ىءامهرب :لنابىأءاخا رسمك وءايلاءذإ (ةنحلا 9 )نا فنالا وةمدخ ا ىلا نا تالالاهع جودأ

 ىلاعت هللا ىذرةر رهىلأ ىو ارىأ(ن جراادمعلاؤ) َه ةنملالوخرإت دس فم !!وةمدخابامهةعضو اه هرعأ "ع ا قلو

 ريكسلا كد عن ءامباماىلاعت هلوقءدب ومو عض ومع هلال.  «ىلعو أك شلأ قب رطدىأ(| وقتا و ادع 24 (هلللا ٍءْ)َهَنَع

 1 110 ه) | توها ءىلاعت 1 هنلاىل_كهيلااع> اره طظأرممد لء+ ىف ىحدل دعب أ وامهالك وأ امهدحأ

 نانع ىتاريطلا ها وراك
 هللادمعو سذأو سامع ارعو# وهحوج مش 3 كردأى أ( ريك لاداوب هن لردأ لحر نأ !معر د)اهلبق .ةسش ل5 ةدودجو دلك ل 3

 . كك هل-دأو هللاهنأث [كلذل ع وأ هنال( 4 هاللي رإ رامييضراع اههلمأ اهب م37 ملهناالا اامهعموهو
 بهكوهرحْن بث را | نبا

 أمي رقما -2:ىذلا قح-انب(ن جرلادبعلاق) ثي دما د هروك ئيدإ ولام ادقأ تدق ةنملا ناو ةنوما
 رغه_ح دعاادو ءزوح وهب ول دج عا( اسدعأو 3 ')لانإإ#و هيل عىل هند هلئأ لجوال لو ءرىأ(هتلأد ١

 مودىفن !َنيذ_هْنِمب عءاجاو ت و ,دح اذ هىلءمالاكلا ةم: * ىلا مسو ى 4 > را نمل هين ءرب ره ىنال

 920 ةربجعنا

 نعرازبلاها مرش ربو ا

 أو ةرهسس نب رباح
 رساب نيرا ودرب ره
 ىل اعتهّسلا ىلص ىنلانأ)
 (ربذملا دعص ملسو 4. لع

 عاط ىأ نيس هلارعس 3

 تقعىأ و 7 1ع

 د-!اي( نيم : ! ):دوعضص

 هانعم لبق هرمصوز وذو

 قوت>:ءام_هللا

 بر مأخ ن نم 1

 ىلاعت هللا ىل كى لا ىلد 5 اقو .دو + وأسد وه ندر 'ءدلأولا ىف درو قل اخو ارى ءةرناضدر

 :الصااك ةقلك هيف هملع سد ءارمأب ,برلل ىذ ةيموصلاو ا كاىقمتاقما رسوم ورة

 هيف ةةشمال رعأ كرب ةميظعة دئاف نمهسفن مرحأ قف ني دلاولا رب ومو هيلع ىلا هت هللا ىلص ىننلا ىلع
 [كمث ىن_همءاعلا ناالهبةعاعتاو كلذ نوك- / رظذع اعلاد ىلةع هل ن 7 :داعمةسالءاغل الديمث يل مءاورو

 ىزاداخ_ءاءالخدي هلوةىفدأ ورام زحعلا هلاحا مالك - الاد نب رلاولا اريد :ةومهوت

 ىغلانأ) اذهن ملوطأ قد رطن هرجع ْنِب ب عك نعدهدخت 3 اهحنأد هاورأ 2 5 دحىقو هزل

 ناهرللا هلافإك لة سملا ىفاهح* ةوىذاملاف 3 د نريعلا 1 ا وهياع ىلاعت هّيباىلص

 عددا تالا هي اعميطلا عافت ال عف عقر ىلا ند ءتلآم |ماارمكءرع سما د 12|

 هولا اذا دحأ هعمن ,ك؟لووهدأد ع اد عمسهبأ ى "ا ب سس | هلوقو ماك جلا عع أعد مع ازممآو

 ةحرد(دع- ص مني ءآل هو)رعأ ا احردنز مىرخأ جو د(دعدمث) ىلأ .ءأيكا ده هلوق سدس 3"

 ةجرذدعص مث نمهآل و أمم .<ب(ناقف)ه ب سامواثالن : نيمآ هلو5 نعىأ(كلذنء) ث تحب + لل 4 ىو ار(ذاعمهلأ نيمآ ل لاعد)

 ذاس لامن فا راشن || كفا كورزو (ةجاعل اقف) لبقءانأهنأىورو رمنلا تدعصال(ىاثأل ب رمجنأ) لاو نعل ثا ف
 لسا ركذ ىأ ل -ءاقلا سنان ةحوفملا باطخ 'ءانولو ىوحألم ءانبلاب( تيمسن 2: 28 دعوت هأ هي

 ىقر عسي ع“ لاو كك ماعوال_دالاكران(ت اخ كءلعل هد لخ) عدس رضاحو هوهد.:عئأ( هيدي نيب)

 عمساماك اهب وء:>وئ ذةيهناانم دقدقوهال_هلاهك رتفعالةبو «(زاتلال تا

 ئيمأتلاهنم بلط(نيم لق ل رع هل ل لاهو 4 ج منوه“ نيل نء(عللأ :طعبأت ة)هنع باو او همسأ

 ةج رددعص مث) نيملاعلا

 هلوةنعىأ (كلذن ع

 نارك بدو نيهآ

 نا لاستف) كلايد
 لاهم نانا لس اربع ظ

لاقهبر نعهغا «ىذلا» هرمالالا ما(نيمآ ف اةد) ىف < لهل مذ عل 4. ودا بل هثاعد ىلع
 ا ل ا قرج>نبا

 اي 0 هيلعةال_ىلا كرتاودع سانلا لختأ هدعو ى> لاو دعبلابهملءاعدلارب ركةبديعولا اذهو رساوزلا
5 

 نمةهسف :طهيلا  هذائوركذ عمساملك اهب وجو ىلءءانبرل ؟امكساات نءهركذدشعإ إ وهيا ءدزلا ىلص

 5 د 2 أ اطال فاق ءالارعشإ هي دىلعسعلو وهلب هلاغتشال هما عةالصلا كرت نمي نا

 نيب )ترك ى - بوجولا مدعب لولا نعب داذهن يب انمالث فاز ذئب ار" لان وكيف لو هيلعهللا ىلصهقح

 :ءملاد :لذ هب : 41 فخ لذ 2 3 3. 6

 3-4 ا ىب«(هنم لمعي لذ) هموصو(نانهمر كردأ نهيق لاهو ) ىسبتناهيلعهبت ن ءرثم مهمرعأا د هوةيلكلاب
 0 إس سي | | | | | إل سيسي يسلب ل | || كسلا رك رس للا ل1لسل1اسااس72ل ١١و7وااملا

 ريصقتلا نمدل عتواسم بئانريغشل_لع هبال تلاكران ىأ تاح)ك ومار 0 0 ا ل١ )هعمل رضاحوهو

 مالسلاوةالصل ا «ءاعي :الليرع+ -لاواذإو ىنعمهيئاشأ اوينيمدي مختل لاو هترفغمن اديموهتجرة اس نعىأ (ىلاعاهلا هدسبأف) ه«تلاح هد ىفهتءاف_ثنامرح عم هناميطخ ن م.ريغاوأ ةالاب ءمدعوأ ةناوتسال هتالص كرتسدسىأ ' راتاوخ تينا

 لل ؛اربجى أ (لاقو)ة يضعنا ىفةءدقالا متل ةيقبلا ىلعةلاحلا هده مدقاساورمنلا ن هىلوالا ةجردلا ىفادهو ( نيم ١ تلت نعم يلة 7

 همايقز همايص ىأ (هنم لبق من ناضدر كردأن هيف)ةيناثلاةجا ردلاىل

 ه4 لسكلا



 فرذعز واد هونيمآ ت تاةفنيمآ لقا هدعبافرأ: اخ ىأو دف رهظالاو هىلإ 4 :ضازو# و عث لا ان( ل ”الدىل' .ناسذ)

 مىأهدد_كلاءارلاو ءابا ومالا حقب( امهر 5 .ملفامهدحأوأ ُث نونأ) ةلردأ نم ليرع -ىألاووةخدن فو( كردأن :و) هناد سهلا .
 هتعلام هسا ىذر بلاط ىنأن يا ىلع نعو)دابعلا قوقك اهل ؛ااز_ةهم ول ثم ةخسن ىقو(كلذلئمتاسذ)ا» -مجاوت م معقب

 مل_-وهيلعملا «ةهللا ىل_ص لان ء) < هك هذ أن عنيس# |هنب !ثيدحنمىلافااوناسعالا عش فقم لاوهحدصو ىذمرتلا» وراك

 ليخبلا لك ىأ( ليخبلالاق هنأ
 ةليضقلاهداررب ىلع لف

 ةدابرب 4 كل -عو

 نءو)ةلي زججاةبوشللا

 هاوراك (د - نب رفع د
 تهد ّق و-يهنلا

 (هيبأ ا نعء) هنعناالا

 ارق_هجناف السم ىأ
 هونأو قدادااوهاز_ه

 ىجبانو هو رقايلاوه
 هاوروىل سرعت: دحلاذ
 0 ريمكسا|ىف ىاريطلا

 ناسف دحد_ع

 لور لاق لاق)الو صوم
 هماع ىلاعت هللا ىلص هلأ

 ادب رك دن «لسو

 ىفء ءرط ئامخأ ىلعلص#

 ةزمهلا مخي (ة-:4ا

 زو-_>وءاطلا ريسكو

 اينيمهنوكىس كدا
 هن اكو ادب لعافلل

 هي زامل ةمسنلاهرددق

 تلاط ىنأن «ىكعنعو)

 ىلاعتهّللاىلدىنلانأ
 ليخبلانال ولو هيله

 لءاكىأ (ليخبلالك

 لاميل ف ثيحلخبلا
 كب ان ريو هلام نم ضقت أبي َى

 هلاحف هلاكو هلا جنم

 ادهمدقت دو و( ل ل مفهدنعت 0 ذنم)هل امو

 ثي>ىأ(ىلعل صب مفهدنعت لي ذ)ىذلا وهىأ(ىذلا) هبا درذأك 115

 لقهّباهدعب اف رانلا ل_دةىأ(كلذلثمتاف) هلع طبحأو هلطد أ ناب ه:مهللا هل قي «لىأل رجل

 هنات>:بامواموةوةح ب جاوب مقيملىأ (امهربلذامهدحأو أ هوبأ كردأن مو) ني أ تلقن نبأ
 مضلااهيفءاحةليلةالاعفاالا كلذ هيفدرطا او دعتمفءاضم هنالاهمذددرعب ىذاسملا نبع حدف 20 ,هرب لاي

 ل هركو ىأ بصتلاب( لش :تاح) 50 رمصتلاسةك ىف اصئاكو هريغو ةيطوقلا نيا هلاقاك رسكلاو

 اماوأهءلخأن ' ادار اتا للاب م هنالاما ناض هرلوبق مدعو اهلل هدعباؤراخإ| لة دق ىأ

 ىنأن با( لعن لع ةدل-همملدت :انباةريثك قرط نةئوز ع مك ثدد_>|ذهوهيق .5 كدت د: صاخت ل هنال

 هنع) هللامهجرىاسنلاو قوما او هحدصو ىذمرتلا» اور مح ثيال-> نمههج وهلا مركب لاط

 في رعنو(ىلع ل صنرل# هدنعتركذ راذا(ىذلا) ل .خبلا لكل .خبلال هنا لسو هيلع ىلا تلال

 01 رانش ابي امل ذيزغ ٌلاسمالا لخملاو اذ_هالال- تال ىأرص لا ىلع دب نيقر طلا

 هيلعهللاىص ثم منمىأو نحأو منأام ىلعءانثلا ى ذهن اهالةورملااذكو هيانرمأ هنال كلذ ضدي

 ل ةرخ”الاوايندلا ىف عفنتةماكب لخبل واهيلا لصو ىتلا مالا عج فد -!لك !ةطساو هناف دو

 ةغلابم هيفو ىنأ اكادك ثموليخبلا لك ليخبلا ىو رفذفل 2 تاياور ثيدحلا ىفو لخ هيهاضرال
 ةالصلاهيسشتب هيلي 94 .ةكموأ فاقت الا كرب هال-صاا كرثد. .ء ةيعس :ةراختسا انهوهو وتنال

 001 لادم (ديبان) رتابلا(دع وز » :اصلا (رفعجن ءوهقامنت ابني ىذلالاسملاب

 هدسج ىلع نبنيس نعال ةمرببكل!فىفاريطلا هاو رو ومما ناميالا بع ىفاك ىل هرم شي دحلاو
 هيئطخا ىلع اصر 1ةهدنع ترك ذ نم ملسو هد .اعىلاعتهللا ىنصعتا وسد لاقل اق) م-ممعهللاو ذر

 هلعاقمسولا ل ىبب مهلا رم هك [قياطلا رسكو نمل مب طا م-معهّللا هر (ةنحتا ىب رط

 دق نال راغااىلاه-قي رطتن :اكفةنحلا ب ر ام نءأطخأ نالراما| را خد ىأ يال ءاقاوانز زو>و
 بلاط ىنأن يىلءنعو) ٌنطخاهض»د قوةددعل قرط نهةعاسجت او راذهواهقي رط نعهللا لأ

 ( ىلع لصي ل هدنعترك ةنمليخبلا لكل يخبا| ناز ةلسو هياع ىلاعت هللا ىل ص هللالو «رنا لاق
 هفوصومللئافرهاظلهةفاضاذث يح متو اهلكمدا ارذا عجن 53 غلاب ليخبلا ةفصانه لكو

 هلوقكو انهأك ىعمواظفل

 دلاخمأاب مولا لك موةلامه 03 مهوامد حافي تناحىذلان أو

 وييبلاواسفلا هج رخاةدد_عتمق رط نم رخآثيدحلا اذهو طقف ىسع.هلئاميامل فاضي دقو
 اعلاونألاو) هححوك اناو هنس>و ىذم ملاودوادوبأهاو ب ر رهىنأ نءو)هخ ران ف ىراخبلاو
 ساجم ىف ىأ(ادجاو لج) موت لكى أدب زعامو مومعالانه ىأ (موتامياإ- وهيل ىلاعت هللا ىلص
 دن ءوأ مهاجم ىفمل عت هل هذ ذريغنمىأ(هللا | اوركدي نا لبق) ءهساجتن ماوماق *نماوماق ىأ( وقرفم اوقرش مث)ام

 مهمايق

 ىلع يلد _:عترك ذنهليخبلا ظماب ريغصلا عم هاحلاقو باوصلابلعأهللاو باةكللاةداب ارز نداذهنارهاظلاو ثيدحما
 ماحاوهن_ىحو ىذمرئااودوا دربأهأو راك(هرب رهفأن 0 هرم ثري سحلا نع احناو ناب نبا اوقانلاو ىذ مرتااودجأءاوو

 مهسلجم ةحيمص ةخدن قواسولج وأس ولج ناكم ىأ(بلحتاو لجموقاسمي مسد هيا عىلاع' هللا ىلد م دأقلا وبألاق) وتوت

 هيلا اورك دينا ىلبق)هنعاو ةرغت مث ىووبواوماذ ى اوت رقن مث



 ب

 كل وها ءملاعت نا إد ا ىل ىلهزاواص هر و (ولصي 3و

 2: ناو ىلاعت هلوقهنموك 4 2م ودعت 8 د رمملاهوا 3 نع ص رع» اهو كرو را[ 4 معا هدوم« 2

 45 ىأ(موعذع)هللاىا(ءاشنا)ةسذمموءاءةةرفتلاوأة للا تناكىأ تصاب
 اسس سر سس ل ا سا ير ري ل ا ب يس يس

 ألم هملا» ءاراا عمو عاش[ اارم لاقت ؛ةرؤ "مري هللأ ن م ا اك ىلعا واصر )نال )تنبت

 امصنزو>و همر ليو نان مل هع بف ءرم ىهو هنز و ةروك ودع 10 نم صوع ثدن :ًامءاهو

 رد داو 8 ينعال 0 >اررتممرعوطن راك اوةيريخا ىلع

 |موبدعاشنا ) هلو ١ ىلا سك هباو زقكلذك ؟درو هنالاهم رقاوهو ةريسحلا ترمس دق ؟وةعم لاو صةلاو

 5 7 رك 2 هقاسوهب زا#م يا 3 هلال -ف:!اكوهب همم طاو سن ذلاىب :ءعهنأ ىذد هنأ مخ ةءءامْنا
 اعمالك تال هأ| كرمي مهيد عءاش نادل «ءيشم ىف مهكما- ءاعت ٍء ىلإ اة ىبعع اغا نم

 م اأو ري : ناو ىلاعتلاقصعنلا |لصالا 3ىع هرعلا نأ لع دق: م-رلا وهْعلا هنال< "1 :رمعءاشنإو

 رم احل ءاثلايهأ رقو هثرحءأ يه ءلا ضءي نا هنو ماب ١ رعقوةهنلا لاحمش اك ةعشلا اع هاهانعمو

 7 18 َن مما .ةلادار 1 1 نسفاذهتملعا 001 ع ولت ةاعلا ٠ نءمدلا بلط ىأ: رمحلاررأتلا

 ا ةأووعَف يركز ييجي رث هللا نه مويا ء] تعفو هىأ(تأ

 ءر ىدرو ملاعأ رت

 اسلم ةراغك مهكرتي
 الدعنوكي ومنعردص

 نوأيو مهري_ىتد عم
 ب رهفأن ءو)الضف

 َّى ق- نبلاء او رامىلع

 نمزاعو: 78 اعسءذلا |

 ىأ(لعتال ماو | 0
 ىسن ) ىساملا ل رتاهك رت
 اهكرتىأ(ة مانا

 ه-طءّصضو 0

 لد او هاوأم هَ 0 | نأ نعو)س ال كلذ ؤاملار ةكمد وكيل هلوسر ىلعمل و4: طعما ىل صو هللأالا هلااللو 7 نا سلم

 ديدشتو دإ د دأب .(ىسن ىلعذالصاا ىمن نم] بعشلا ف قبب ءمأ|وإ وراس دحىف .نعهللا ىذر(هرب ره

 لادا“ 0 الصلا لعد هه عد :(ةنحلا ير ط) لءاعلل ى+ فقدت ىدن ةخ-ف ىف و ةلوه>أل مه. 3

 أركذ نم اراد : ذرتلا ىنهعنأ سنا اوأةراعتساهيقفاهب هرك مر ك ذموأةنملا ىي رطاهدشرب

 هيلعىلاعت هلل ىل ههنعّددا2ة نعو) ىسنت مويلااذكو لوقو مويه“ هللا او ملاعت هللا لوقك قلل
 (كماكح الانو 32لد ؛اضغلا ىف هيلد<_ب ل سرت ثيدكاورمعم نعقازرلادبعما راش د> ىف( (مسو

 ءاقا لهأبارعالل لو ةهنعو عسطلا ةظاغو :«عنوكيوربلاوةلضلا هلرتءاغمتا(ءاقمجتا نم) راع ل

 (ىلعيل سبل «زدحاىرخأ قول+رةخسأ ىنو(لجرلادنعرك ذأ نا)ةلصلا طوهورص#ي ودعافحاو

 هاؤرش دحىقدأ ءدنبا ىدر( رباحز ءو) ىدس مثلا عرس أد قلو هلرةىف مءالاكسنحلا لجرلاب ارم

 هليأ ىلص ىلا ىل هال دريغ ىلع: :ماوةرشن ماساحم موق سلاسل ويت اعمل اعن كلبا ىلدهنع) ىلا

 ىتااةشملاةحب رلا ىو نعل نمىلءفا(نتنأ )م هحوفب هحنار( ىلءاوقر قت الا وهيل ءىلاعت

 ألعفاف ةيطوق ءادنع مذلاو رسمك لاء نا ؛اهامفيتوملادعرهريغتملاموحالك نوك تو بط لكا هه ركب

 | قكيمنا عم ءمدإهح والات لاي كلاب :ًاهباو دنا لي ةاخ هيوبنس مهد «ىلءنخ: [نموأ سامقل !١ ىلا 7 الث أ نم

 ىدععو ورهالم ىلعاما ع رلا(ةفيحا< ف )ل -و هيلعللا ىلص سانلا عصفأ مالك هدو روهعحدصأ

 لوةعملاهمُشو نينو :|م-منالتريغو تخف: تااذاناو.4!ةمر لص الاؤةفيكاو ةحئارلا

 ليادري-غنمددي هنو ١و دلر 2 هره_غنماءرش مو هام لامالاك. 9 ن٠ ممعر دصاهنا ليو سوسمملاب

 ه.أرهاظلاف فايلا هال. الد 5 ؛وهوفقوملا لهأه مشب ةمايقلا مو وأ ىل# ءالا 'الخا ىف مهحير هنا ليو

 ه>؟ ؟رةسغلا لهأ نم ين د ناك هنادي ءاشملا ص هد نءىلة:ددو ا.ثدلا قكلذك هنادا رااوأ هينشتلا ىلع

 رك ذهيدهنأالا عي دنس ةراتخغا ىفءا صا :ىلاستلاو ىوبلاو د كاايطلا و راش .دحل|دهو شبت

 (ديعس ىلا نعوراهممام :د_ثأ اهريغ ؟وأة_هيحادارفانءدر *أسأ هب هم ثااورم 5 هالصأا عممتلا

 :داراو دعملا

 ْ ىلا«. هللا لص ىلا نعزةحي فرط نمامهريغو رو دئمنيديعسو ىوبلاهاور ثيدح ىف ىردلا

 ( ثتاافث ©

 َّىك اطنالا هع و هينا"

 نأ (ةداتكنعو)

 نعفاز راد بةاور
 ان ء) ه- -ةعروعم

 مو هيلع ىلا اعتهنلا ىلص

 مسا عفن( افلانم

 داري -ةو ءافولادٌضدملاو

 د_ةعركذانا) ىذالاهب

 الجر هيدرب/(للجرلا
 قةركدلاكو ع5 عم

 قةقر «عمناك ناو ىعملا

 ىلاعت هلوق هريظنو ىبءملا

 ىلصيالف) بئذلا هلكاف

 مدعو ةعيط طاغل (ىلع

 نعد) هعرش ءاعارع

 ى-مييلاهأو راك ( رباح
 هالصلا هيلع هفع)

 مودة سلجاممالسلاو
 ىأ (اوق فب م ادع

 (ةالصريس غىلع )هنم .

 لن وناإوؤ مزتالسرب :نفازداص رادو ادزعر د يودي ىلا

 نم)نكناىلغىو رب وتنال احن عزيقر فتم م موكل احالاىأ(نكنان ءا اوةرفنالا)لاو >الا نم لاح ىف ىأ (مل وه يا عىلا هت هنلا

 وز“ :منيديعمو بعشلاىف ىوجلاهاوراك (هد «.ىلأ نعو)م ارملا ماقم ىق همو هذهو ماكلا ءىدر نهم معردصاسع (فيحاعر

 ىلاعتهئاىل هينا نع)



 الاه ءاور ىفاكدينىلاعتهّللانو رك ديالو ى أ( وهيل عىلاعت هللا ىل هىجنلا ىلع هنزل ه.الاءادغ موةنساحتاللاف سو ةيأع
 ناوهلو-ه) مة :سلدرقلااذ_هنمديالف|هيقةرسحالةنحلا نالودداو رىفإك ةمايقلا موب ىأ (ةرسس> مهياع) سلحملا كلذ ىأ(ناك
 ةمادنلا ةريسحلايدارملاو(ةنحلااواخد
 ةرمسح اودادزتق ةنحلا

 (نورال) هلع ىف سدل
 (باو-لانم) امذىأ

 ةالصااب مظعل ارحالاىأ

 ا ىحو) مركلا ىنلا ىلع
 ا (ىدمرتلا ىسعوأ

 نء)ن:باتحاصىأ
 ادالايلعلا لهأ ضعب

 لج رلا ىأ ( لجرلا ىبص
 ا( ىنلا ىلع) صخشىألب
 هو هماعىل عت هللا ىلص

 قىأ (سالا قرع

 ةزمسهلاب (ازجا) سل
 كك ىأهيفةغلىزحا و

 كلذىف ناكام ه-ذع)
 هيثمادامىأ(سال|

 وهاذ_هو جرحال ىفد

 سس

 نه ىواحطلا لوق
 لع كدعألا وهو انءاحصأ

 نعو ملعأهللاودقتعملا

 انكانم ىلا باص

 هررك-:ببوجولارركستي
 عسمالا ىو رثك ناو

 ةدحسلا ةبآر ركريغصلا

 ه.ةكيدحاولا ساحل اىق
 ناو ةددح ود
 ةدجساا نستالو:الصأا

 اولخدناو هلوقدعب ىحدلا لوقف مهمالكراث آاءوسنممهماةلةمزاللا 3 54

 هللا ىل_ص ىلا ىلعه.ةنومل هبال) وهي:نوثدح:. سا ف ىأ(اساعم موق ساداللاو 1 هلع ظ

 مهتافامىلءافسأت وةمادن ىأ (م-ملعم رسح) سا اكالذ(ناكالا) رخآق وأ هئانثاىف ( مل_بوهياع

 لالكلريدلا نعت ءعطقنا اذا ةقانلاة مسح نم عاطقنالا ىندع لصالا ةىهود 10 ىءمملةندق وامه

 دةولئامثلاو عماجلاسحاصو ثدي دحلا ماما( ىذمرتل | ىس:عوبأ يك -و) ىزاجم دانس او أن رفاكلا

 هللا لد ىرنلا ىلع لل رلا ىلصاق'لاق)هنأ( ملعلا لهأ صعب نع)هرك ذنعىنذت هرهشو هجرت انمدق |

 اهرب ركس نعةرملات فك ىأ (ساحملا كلذ فن اك ام هنع)ةزمحلاب( أرح !ساحما ىف هرم مل سو هيلع ىلاعت ا

 ضيفو قرانلا فال ىلع ءانب ةءافك ضرفوأ هباقك ةةسوهف ساحل كلذ قدمسارت ذامردقي |
 ليقودرك ذرركتيبوجولار ركسشر هنا ةيفنملا ن«ىدلا باص نعفهيفدداو رلا تفلتخا ىثاو ا
 ل0 1 ايحارملا ليقود داو دج اق قك مناة صاع قةدجس تان [تو ركتوأ كرر كش |

 هنءهللا اه ةدحاو رع ىلع ىلص نم ُثيدلا ىفدر وامهدي هب وةراغكلل جاك م دوو طغالا سامح

 نم نا ل_سو هيلع ىلاعت هللا ىلصهنعدر واذكو ىلوالا ىو رطلاب رك ذامهنم لعق ةخسنيناسمب ونذاهب |
 هللارغغ كيلا بونأو كرفغتس[تنأالا هلال نادهشأ ءلدمك و مهالا كنا حبسهساكحتن م ماقاذالاق |
 اميظءال_ضفزاحسو هيلعهتلا ىل_دهيلعمال-كاوتالص'ا كلذ ىلا مذاذا ئالذ هسل<تىف ناك امدل
 بححيال بو هيلع ىلع: هللا ىلص هناةنازلا ىفلاقهنالعاو 2 هساكم لدأن هو هنهردكإم هخعرفكو

 ىلع ملسو هيل عهللا ىلص هبالص تناك لهةكلذ هيا ءبالن كاذاف ليق ى-ثن + سفن ىلع ىل هن ناهياع

 ىواتق ىفودحأ هنحرصن ل ل يق اهيفه سفن ىلع صن نكي وأبا حدسالا قي رطن هن ال-_صىقه سفن

 بهذمةال_صلا نمانكراهنوك و عاسجالاب جاو سوهيلع هللا ىلصه.اعةالدلا|تايءالاى.سأ |

 ىفهياءةمجاو اهنوك( نم.ك- كا اد_هىفهتمال كراش لهو هياعهللا ىلد ىنلانا ارهاظلاو يفاشا |

 ناىينيت مهئايدت أىلعاولص ناةمدةنملاممالا ىلع ست 0 مدنا عاسجا للةننافامم“ اك رهيالص
 ةيصوصخ ىضذتقي ى>ب وجولا ىفموتكر اشم مهو نا نم« لفاقءايدن الاهريغاماو صئاصألا نمدعت

 تننث عص نا هللا هذ_هري_غىفدي رانا عاجالابالالةتساو ريغ ىلع بحالاهلا نمىناح رجا هلقنامو |
 لالقتساريغب بحي هنا مهقيفالال :سا هريعىل ءىلصن ناانمامىفا :ياع مح !هبادي رأناوةيصوصخلا
 ىحمتت |هق رعنالو

 باحسك (مانالا نمإ_سوأ يلع ىل_دنمةالص غسيلبت, مال لا ةالصلا هيلعد هيصة ىف لصفال
 1-5 د_<أدب وريساك منأو طابا سكان مان 1لاقبب و4-صاخسنالا وأن ملا اوأح و رىذلك وأقاطم نس ةالصلاىق ودرع لكما

 ُه رمل ك-أ

 لاومد_هناك ريلاد_بعنباوه( ظَد الار عوبأ ان دح )ل اقام دقن دقو ىفا غلا ىلءونأ (ده نيىيسلا | م 4 (لطن)#

 ثيدحلا ماما(دوادوب انت دح) لاقهتجرت مدن: ةسادنياانثدح) لاق (نمؤملادبعنيا نةدح) هيلع)ءاياهللا صيصت ىأ
 مدام جنل ار هداعكتتلا
 2 1 35 2 3 . تدك نركو ا وص ا /( ىل_صنمةالصغ-ءلمُ

 ىدداقلا | ةدسن قاكاش دحىأ(اس ز مالسالا فت اوطن «ىثالحا ىأ (مانالا ن «)هياعلسوأ(هيله

 نمؤملادبعنياانث ) ب رغملا ظفاحربلا دبعنباىأ ( ظفاحما ر عوب اذن ) ىفاسغلا ىلعودأوه ( دم نن نم س4 نانث ىم.ما اهلا دمعونأ

 هنعدواد فأن ئسىوار ىد ا ىئاطلا فو ءنبد_ (فوعنياانث دل ةمدقب هك نذدلابحاصو
 داو كل نك ب هاتان ذا دال تالا اقلب دال

 قون

 امهريغو ىفاسنلاودوادوبأ خيش ىد ملا ظنا<ا ىفاطلا ىأفوعنياانن )ننسلا سحاصيأ (دوادوب أ ان: نمل هملاب( ةساد نيا ان



 ذل ىلأن ءىورو ةكملزنةرصبلا ةيحاننمهل_صأ باطل! نب رعىلو مربدقلا ديزي نبهّللادبع نجرلا د بعونأوه( ىرقلاانن)
 (ةرخ ص ىلأن ع ةيقحت نوكسف ةلههم شف( ةويحان) ةنسلا مالا هلج رخآى يدم انياوهبوهار ءاودجأو ىراخبلا هنعومربغو
 ىورودع_سنبللوةئأر طار# اوهاذه 1 ر>هوأ( دايززبا) ريغصتل ار( در جة وجعم نوكسو هل هم عاقب

 "نام_لا لاس ىنأ نع | سس سس بسسس
 :هو ذاع قمل. ىو || ىرقلا» : 2 9 4 2 ىرةملاريصقلادب رهن هللاد بع نين جرلادءعونأ( ىرةم اا ذث دح) لاو نيةئامو نب عسسو ني !هدسؤوت
 ليا 4 0 رخأو ةقاوعوه-_:عىلاعت هللا ىذر رعىلوم

 مه ١ كوع : 525000 و 0 0. هع
 نَغ) س أب هيسدل دجأ هجرت هلو هب ساب ال د باق طار ا( دايز نيديجر خص ىلأن عاام رقمدغتاك حرش نب( ةويحانت دحإ)

 ةينادسح_مىدودنو نر شع وعدن !ةذ_-سقونءقثلا ىداعلا ىئيللا ربع كتلان( طة هللادبع ندي رينع) نازيملاؤ

 حدف فاضي( طق || لاق مل. وهسيلءىلاعتهّنلاىل_صهّلا وسر نا:رب رهىبأ ن ع)نازيملا ىفهتج رتوةنسلا هلجرخأو ةئامو
 ةيتحت نوكسو هإهمنيسأ ا عسمأس فه صلا مالكو هنوجأىأ (مال_لاه_يلعدر | ىت> ىحور ىلع هللادرالا ىلع ل: دحأ نمام
 نبا ن-غ ىوربىثيل [|ن 5 ناامان أي مكهيفع زو ناوةرايزلاتةوءصوص#هنالةاذلء مالا ممل. :ىف ذهو هلءالصل
 كلامد_-:ءوسد_ملا ليلدءيثوهللالوسرابكءاعمال_!اوةالصلامهوقماللاب دارا ن اهنمم هنوأ ءالصال«ةدسانل ذ

 جرخأىئا ذا هقثو ثدللاوأ | تدثدقو ةلظ# لك ىفهياعلس ملم نمول الن وكلا نال ةرمتسمةايح ىح ل: هيلع هللا ىلص هناىلع
 لاح ناك ناوءاده_كثاك ةيةيق>ءايد ءايداءايدثالارثاسو لو هيلع هللا ىلص هنا ةحيصتلا ثيداحالاب
 فال_+وموتوملاىذتةيحورلادرنا هللا ه_جردام_هلانبالاودةواين دلا لاح ىلع ساقيالخ زرعلا

 لات يبلانا شدلاوةالصلا ناّتك ىقسوماقل! ب>اص هلاناما ممديوجا هنع سيجد ةددوصقم لا
 قاك-!ادءعلاةوودسح ىفترمتا مثهيلع ل: نممالسدر لجال غي ريشلا هحوردرىلاعت هللا نا ءأنعم

 ىلعالا'ال-!او ةرهلالا ةرضحلادوهشب هل” ثءهحءر نوكست ناب ىونعمدرهنا لة هناهخيش يملا

 ع-يدبلا لوقلاهاتك ىىوا+-!!لقرمال_!ادرل اعلا اذ مدور تلقا ءءاعل اذافاي:دلارلاع نع
 لبهيلع لى لم نمول الن وكسلاذاةعاس نم لقا ىنهتافدوهنايحددونهمزلب قي ريثلا هحو ردر
 لاق هناك :ارام < قطنلا ىندءانه ح ورلانانمهضمد , ىناهك املا باح واريثك د > اون 1 ىفددعتي دق
 ' ا عرس _مزداءذال-ه أبرب-»' :وعاايوأ لعقلا حو رلادوح ومزاول نمىطنلاو ىطن ىلع هللادرب

 2 0 هرهاظ ىلع هنا لقب ندد | اةةدي> ام نيثذث !انتمأ ىلا عت هلوقلريغالن هما. اناءدن بو

 مل_بد> !نءامىبسلا هلاتؤك ةءاور ىفو ىبهمتنارظن هيثوماللا «غالب الكوت اإم حورلابدارملا لوقو

 قنوراملسداوةئولأ مالو ةةدرم مربغب :ديهد قطنل حورلادرةراعت_افالوأاسا نا هيفرظنللولاقلاو
 نءزا# هنا لي قووءابان مال كاه-اعدرا ىد هلوق نالاك ءكر ناك-| سولو ةيوبنلا ةحاصقلاب يلي

 هلتدروأ ةلاطالا فو_+الولوه_>و رتدار ءدضاوه->حور هاتداعرس ن1 لاقي هناف برقان اك ةرسملا

 برق هنا ىل_عهب ص داق ٍل_وهءلع هلا ىل_ هلامزألم ناك كالمهنا لاقي ن الا هريمضل ةفاضالاهارأت كلملاحو رلايدارملا نوكو قال كر هاظلا فال-خ ىييبلاباوجواسداس اباوج نوكيا ذهودهاود

 ىنأن ع)ةت_ىلاةمالا هل

 ىلعهللالوسرناةربره

 كف مل .وهلعىل اعت هلبا

 درالا ىلع ب دحا نمام

 زاىدح 3و رىلعهللا

 مل-سنءىل-عىأ هيلع

 لوع_ثه(مالسلا ) ىلع

 وأءاو رثيد-# اودرا

 ى-هيملاو د_جاودواد

 هرهاظو ن_سح هلغسو

 لكلا ل_ءاشلاقالطالا

 ص + نءوزامزوناكم
 هيلعث راب زااتقوددرلا

 هّللانا ى-هملاونايبلا
 فد راه »و ردرب هناح بس

 فيلما هقار سنع
 اريج ه مل سم ىل-ع د رمل

 فيعضلا .ءريطاخم !| 211 مهيلملص نملك, زاكومالمناوملبدوادونالافو ثيداحالا|ضس فرو.
 نآوسعل | ىف ل الملا ىلع حورلا قالطاا عي أ درو دقو« ءمالك-لا ىقأي و همالسهغلبي ى> لو هيلعيلاعت

 هركذائالاد_هبتعقواذا د ةاهمزا: الو ةلاح حور ىلع هللادر هج وهرمأناهراوزلاب اذ_ هس ءاذاو

 ىذلا لوةاه لاك ثالا نمول_خمالث يدها اذهفةلم حاب ولاوحالا معان معانثت -اوهوىلوهسلا | ا

 هنادمتملادةّمعملانذالاو

 ءايد:الار ثا كم ريق ىف ىح
 د سر ير ررسممحمجحخخخحل ءايح امهوم-هروبقىف

 تلاقااراشعا ونوي-ثرعساةلاس سى م-هقىويندلا لاما ىفاو اكاك ىلق_كاوىولعلااملاعلا اةاعن مهحاو رالن أ ءمهع رددع
 انال_ةنابءاباىلاعت هتلامالعا نعةيانكح و رلادر لاقي نا نك ىاطنالا لاوواذ هلاكلا_.اب رالاو>انلعأ هنا>.- هللاد نويشرف
 مانالا نيب نم لبلالاو> امال |هيلعمملع نعوأ كعلم



 ناحم_كلاد ءىوروةعاجو ءلرابملا نبا نعئور فيناصتلا بح اص ةجحارببكلا ظفاحتاوهو( ةبدش فأن بركب وبأ رك ذ دو

 ملسو هيلع هنأ ىلصهللالوسرلاةلاقةربره ىلأن عمدا ف ىوتنملا هيل اوةرطنقلازفة نمرك وأ ىهذلا لافةعأ م4 هقث و ءاطو

 (اددث/لوهحلا ةغيصد هتغاب )ىنءادي»دىأ(اي ةان ىلع ىلص نهو) ةطاوريغنم 66. تاتا ىرعن مطمن

 ا تل رن ب ااا رب ااااكقكلااصالص0ر ل21 17 2 تال يت يبل قود" الملا م :ىأ

 ثيدحلاوهتفاباتءاور
 ا لاك عال دنالاةامحوءايحاءاده لاو: ايدنالا زا فاك _:ربغ نمش دحلارب_.ة:قرهظ»

 اهمانم ىق و تءكلىلا ا ىلاعت هللا لاقإك هممت ىد>قطنالو 0 معانلاو نيئانلاك مه ض رالا مولع

 امنودن وأةط_داوبمال_لاوةالصلا عمساذا هنا هانم هدم >وهن الا قىذلالاسرالادرل ادار اف هن" الا

 هءلعهللا ىل_صهحو.رنالا#ةايح وايت دلاتوك داعت خفن# متامملا صدق ضء#' ءةهحور ناالدرو امين

 نالالاال_صألاك_ثاالفءدعي ركذئدهمالسكلملا|اهغلم. هذعدءد نمودراز نما 1 هوةينار ون ةدركع لهو
 ص صخدلا ىوعدف ةثيدحلا مومعلدودرعهرثاز مالسي صمم سو هيلع هللا لصهدر نا ليةامورب دمي

 ىقخيشلاوأوا وراضأ
 52 سارق
 نيان-عو) بعل

 وهىمشلالان(دوعم
 نع ىلحلا لاو باوصلا
 هيلعم_.دقأي :دلا ىقهقرعا نأكن هواهم أرمي ريدحا نمام حرصعلا رم | اضن أهدر ولد دل حان ن.ةمةعوهودوء_مىأ

 ا اح ةيصوصخ هلع نكيرل هرئازب سو هيل ءهللا ىلع ءدر ص» ةءاولقمالسلاهءلعدرو 45 رعألا (نأ)ىراصنالادوعسم

 ال11 لك لسلو هعرا غسل لا كا ةوزاع اذاوركاق 3 تنميل ولات ج قارا شي وك شتا | ا -_

 ركيوأ رك ذو) ةثا مدد ىلعهممأ نمقاف" الا ع مج نمد اعمل نمىلعهدرزام هرعتل نم 0 ءاْرْلا نم (ننلام 2كم

 و 0 وم رم "ينيج 10 هاج رخآ ةايل لا فيئاصتلاسحاصةقشلا ظفاملا فو كلا ىسعلاد_ ني هّدلاد 0
 (هنعهتلاىضرةربره فأن ءإ)ن ازيما فةلصفمهةجرتو نمائامو نم الثو س + ةنس وو: ىلا ةءالا

 نمو هنعمد ىريق لع :ءىلعىلص نممل_بوهيلعهللاىلدهللالوسرلاةلاق) خسيكاونأو ومب ااا و رايك

 همالسةكشال_لا ينتغلب ىألوعفللءانبلاب( هتءلب) دعبلا زم هلا, ىأتلاو ىنءاديعب ىأ(ا.ئان ىلعىلص
 ا ا هلو؟ :و نعمك امهنااهضمءد قوش دحن ا قهباحرمصمدر ٠ امك هتالصو

 (مالس !|ىتمأن عىفو لس ضرالا ىف نيحاوسة ك5 :المهتنا) طاغوهودو «تمْناةخسن و ىدراصنالا

 منا ىذتقياذهو 01 م1 لس نم الض قوق ضرالا نوع المهّشناىرخأى فو

 ضرالا ىف فاوطلا ىهوةحايسلا نمةغلابم ةءيص حايسع.جنيحايسلاو نيعمدحاوالةريثك عاج
 قلع ا ل سعر وأ دمعت هلغقت ىراصن اتناكوةديعبلادالملاىلاب راهذلاو الا

 ىلءىرحاذاءالاحاسن مراعمس موهوةعا#او ةعجلا كرت نمهوؤأسل مالسالا ىفة>اي سال هأ اوةب سو

 فيفخاب (قوئاس

 0 .وهواهدي د كلو وءنوذلا

 ىألاعفالاو أل يعم لا بان

 ىمأنع) نول دي
 «درافىلعىأ (ماللا

 ىلاسنلاوذجاهاو رميا

 م اسلاو ناسنح نباو
 بعشلا ىف قيملاو

 هرب ر-هىلأن عهودو)
 هلوقءنو رمؤ»أ اذ نولعفيال منال, :دايعوهفةمد#ل هذه كل ذياورمأ اذاةكتالم اامأ ضرالاهجو ا

 وه لبافوةوهشدد 42|اذ_هساوانام ,افانئعسا ةفناتسمةلجوأت كتاللاةقصدرت .اىلا وعلم اي مدع
 ىنأن عموحنو) حيد: ىىلخلاءمعنونأونابح نياوىدادلاو قويملاوئاسنلاو 11 رع 1 0 1 0
 نع تيغرتلا ف ىذلا ظ- ءالاو .هةالتيلملاقورنره فأن ءسيغرتلا ق داو رامدان ءئأ(ةرب ره 2 آن نماورع (
 ةرايس لج زعل. !عىلاعت هللا ىلصهللا لو سر لا: لاقهنعىلاعت هلا ىذرّدرن ره ىلأ 0 0
 اواصاذاف مهئاعدىلعاونمام_ ةلااعدا ذافاو دعقا ضل مهضعب لاقرك ذلا قلكاو رماذا ةكالملا نم 3 ما

 غلبت هناة يللا نومه ار وقغم م هتاف ءالو ف ىفوط ضعبل مهضعب وق مث اوغرقي ى>م يعماول_صىيلع

 |او رثكا) ثيدحلا اذهاوج رك لامع هللا ىذر(ر عنا نعو) موت رح :آووهاي:درعا اركي و مهالصإ|

 مالسلاديرب نا لمتحواهتلب لو“ «ملا موىفهيلعمال_ااوةالصلا هيدارملا ( ةءج لك كيد: :ىلءمالسلانم 5
 | ىلع ١ ضف هيةةال صالولاعالا هي ضرع موب هنال( ةعج لكى ؟_فمه.قؤي) مالسلا ىأ( هناف) دحر ْن ا
 ]2 227777 ربات بتبني. ىف لع ضرره: ىتمأ ةالص

 هريغ نءىويبلاهاو رةارثم ىم موج رقاناك ةالص ىلع مهر :ك اناك نذةعج مون لك

 ا أ ادمهشه تنك كالذلمقن ةةعمجا ل ياوةعجلا موهىفىلعةالصلان ءاورثك ا ظفاب سذأ نعءاو روةماما ىنأ

 تضرعالا ىلع ىلصينلادحاناوذكئالملا هده ثندوهشم موب هنافةعمحا مويىلعةالصلا نماورثكاءادردلا ىفأ ن ةهجامْ ب اىورو
 هلوةئ عم اذهوامم غري نيد هيالص ىلع

 نا و 0

 ةالصلان م وردك أدرو



 نوكي هنافمايالارئاس فالح ف ةونر ءنم غرفياملوأ ىأ( امم خ رشي نمحىل ءهتالصثط رعالا ىلءىلهبالاذحأ ناؤدناو رفو)

 ه ءاعىلاء'هلاىلصهياع ضرع" هتاماك فل اطأن او هنالص مج نا ىءملاواممغ رغب ده :قوةعمجلا مو.« ى عىل انوقوه

 ةليالاىقىلعةال_ هلا اورثك االسم ناد هم نب دلاخو نحل |ن عىلعن ونأد سنأ نع ىدعنءا؛ةر ره ىلأ نع بلا ىورولسو

 ثء> مال لاو ةالصلا هيل ءهذع) نسح دنس ىلءد ىنأو ىفاربطلاةءاورب( نسحلا نءو) ىلع ضرءتع:الصْنانرهزالامو.لاوعارغلا

 51 ةكالالاةطاوءىلا لص ىأ( ند :مرالصن افق ءاولصخ سك ام
 اسس جس سوس

 3 اذ ىف( ىلعىلصيالادحأ ن ان) ىرخأ( هبا هر ىقو):ريغهقعطو ىراخبلا قو ٍءاراهدذ- ىتو يبو
 فقألثيدح اذه هلا دجرئواخ_لالات(اممغ _ةينمح هتالص ىلع تضرعالا) هتليلو مويلا

 موههناف ةءىلا مو. ىلع ةالصلا نما ءرثك [ةءط ةنماهناالاتاافاحرداورىفوةوذتملاردلا ةومماع
 وأ هيوارلاقا مم غرم نيدح هنالص ىلع ت ضرعالا ىل ءىلصت نلادحأ ناوةكستالا اءدهشت دوهشم

 ملهوهياعىلاعت هللاىلصهللالوسرلاتلاق سذأن ءىويملا ىدرو توم لادع ولاةتواادعب وعادردلا

 اهلنا ىذت ةعممل هل ءاوةعج امون ىلع ىلص نموايندلا ىفةالص ىلع كرثك [ةمايقلا موي ىنمكب رقأنا
 موقه_ءاعش 4اثدداحالا قدر وواءئدلاجئاوح نمنيثالثوةرخ الا جئاوح ن هنيعبسة اح ةئام

 هللا ىلص ه!هيلعةالعلا غيل درو تاقناف ررقن اكمهروبقىفءارحأءايننالاودو و ثمموي هنافةعمجلا |
 ه-هجرت اق ههجواةقأبو ماكةعم#لاموباذيةءاهض»د ؤوىقأث.داحأ ىفاتاطمراوهيلع
 كاذوأ نيرخ [نمة-عملا مو:ىفاموةكئاللا ضعد نممو: لك ىفاهغيلتواه-ظرعنوكينأز وح
 نءو) تاباورلا ض هد ىف عقو امك هدنع فد ىف بت5-ةاوأ صا: هج و ىلعةلجاذهو ىدارفا- ضرع
 هنع) عه د:_.دىلود ونأو فاريطلاو ةبد ىلأ نياهاور ثيدح ىف لا ط ىلأن ب ىلعنب( نسح ا

 مد_ة:اكةكستالملا هلاوغلمت ىأ ( ىنغابكتالصناف ىلءاول صف ماك. ةيح لبو هيلع ىلاهتهللا ىلص
 هلوقىفاك نامزلل أت وناكم فر ىهو ةيطرش ىمهفاعتاصتااذا ثيحو

 نامزال ارباغ احا 3 هللا كلر دق: مق [هدمح

 نمد_>[سل) هوهار نباو وبلا ءاور فوقوهثيد> ىف( امهمعىلاعت هللا ىذو سامع نبا نعوإ)

 لو» مال ىنيمةددشملا ماللاريكوءابلا مضي ( هغلبالا هيلع ىلصب وأ لب أنهي عىل اعت هللا لصد هعةمأ
 مه-ض»د ركذو) هلوقبءفدرأ اذلنهمد ءو ىلصالانميعت لمة اذهو هتالصوهمال-ةكنالملاهتغلب ىأ
 مل وهيلعىلاعت هللا ىلص (هيلع صرع مل وهيل عىلاعت هللا ىلص ىلا ىلع) م وأ(ىلصاذادعلا نا

 ل- قو عوذرم ثيدح ىفدر رايك ةفيد ىنهدنع تدميف هتريشعو هيبأ ماو (همسا) وهمالسو هيالص
 (تاخداذا ىلعزي نسا نءو) هالاقامةحدي داماس رقىتأي ودا جن ءىريمتلامهشءبدارملا

 هادم حمسلا ناكد حم ىأ ادح_.ملخد نم لك نات سذحال قي رعت( دح-ا) نعم مغل باطل |ءات

 هي رعأ ل.ةوملعملا«اوللا<اتك ىف ىر ضيخلا ركذإك ل- و هيلعىلاعت هلا ىلص هللالوسر ىلءىلصن نا
 هلجىذلاو لوالاةءاورلل ق قاوم ارهاظلاو لوهياعىلاسعت هللا ىلص هللا لو دج م ه«دارملاودهعال
 لاق لو ءلءهللا لص هللا لو سرناق مل-وهيلعملاهت هللاىل_صىتلاىلعل-ذ) هلوقاذهملع

 2زيظ سس جي ِيِي٠|- ١ سب بيستنت-ب(س --

هنالص ىلع تضرعالا ةءها موي ىلع ىلصيدسأ سال هءاور ؤ نادو ع: ار دإا ىف ركذو هرم
 م اح ااه> ع 

 ىقأب و نفده:دب ىف هناؤءمتهتبيدارملال يقاذلومهدج_مدنع«تبناف (اد_ةعىتباوذختلال

 ىلأن ءهبودرمْنباىور وة«محلا موي
 نافىلءاول_ءةرير_ه

 ما هركذ ىلع مال ص

 نبازعىدعنباىدرو

 اول هءربرهىنأ ردع

 مدلع هللا ىل- ص ىلع

 ىاسلاود_>أ[ىورو

 ىل-_ءاول_ص ةعءاج و

 ءاعدلا ىف اود متجاو
 ىلعل-_كصمهللااواوتو

 ٌكراب ود# ل آىلعود

 3 د-#ل اود < ىلع

 لآو ميهاربا ىلع تكرأ
 د_عد جنا مهاربا

 اك (سابعنبان- ءو)
 هنوهأر نب قدساءاور
 قىق-معبلاو:لأ-تمىف
 سدل) افو-ةومهمع-ُ

 ىلص ديعرا نمدحأ

 مل مو هيل عىل اعت هللا

 الاه-ملعىل_هب وهيلع
 هل حوم من (هلغاب

 هر 0-00 كهمالدب دو

 ةقءؤغ اهدةةزو_#و

 (ديعلانامهضءب ركذو)

 اذا) هلرادا هعنسمىأ

 هللا لص ىلا ىلع ىلص
 ضرع مس هيا ءىلاعت

 مساى أ(همتاهيلع هسا

 تاخداذا)نِي_حلا ني ىلع نيدياعلا نب 1 نءىلعت وبأهةعوةبهش ىفأ نباهاو راك ( ىلع نب نتحمل ا نع دز هصوص# هيلع ىلصملا

 لاقل وهيل ءىلاسءتهللاىلصهلالوضر ناف مو« ءىلا_هتهللا ىلص ىننلا ىلع ف) هلوصوت قةحاذاوأ هاوخدتدرأى أ (دج-لا

 هلع هنراب زأعامتجالا ن عىمنلا هانعموا دع ىربق ةرايزاولم تال علو (اديء)هتدبىف هنالدباور ىف كىربتىأ (ىنباودختال

 د وويلاهزنا نعلوشب دح هدر وكللانهدافلانم عقباسممللا رد الذ نع مسوي عيلاعت هلا لص لاى متمهلاستو مهئاثب و



 ليكام>:بملادك اوتاب رعلا للدع ءءأ ىهذاهنران ز 2ك لعش + |هيدارب نأ ل مل < ود_جأسم مهاد هللا :ًارو اود نا ىراصت 8

 را
 تن : داحأ ل يلد, نيت رك ر معلا ىنوأ نيترمةنسلا ىف 9 ىتوروربدم .ءااكأ هولع الو قرايز نءاورثك ا علامك لارا هك رد ندد

 ةمالا نعةقثملا عقدل مالك اوهالصل اهي ا ينام 2 لةو ايلا تأ ن 1ةع امتشا|ابو+ وى :واهلع تح ا,تدروةريثك

 م.8 ١ هلوق.ديؤيوةحرلالكىلعءانب
 ةدح_بل اودي ةردسق

 متويباو دخت الو )هرب
 رو-غلاك ىأ (اروق
 ىعملاو اهيفىل_ضرال

 ىف مثال صنماولعجا

 نك أىورال ويب
 اودذخشال دلاخ يدب 1

 اييفاولصاروبق كوب
 ىباطلالوةهديؤ ودو

 موذلل انطو اهولل_هدال
 نان اع قولطتلالتت

 تيملاوتوملاوخأ مونلا
 ادول_هحتال وأ ىلصيال
 مهونثدنو انوه اروبق
 ساو ىفاط# | لاوابيف

 هللالو رن ذددف يشد
 مو هيلع ىلاعت هللا ىلص
 نمادهناب , عقد وهمس ق 5

 ءاينالا تا.يصوصخ
 ةالضإ !هيلع هلوقل دو

 هلاصحناب الكلاو
 ىذلا حولا قالا اين است

 َك ه-دق ن ن:دينا 358

 ا 0

 ثيح ىلءاوملصو) رك

 اديعبوأا مي رقىأ(ممنك
 ى-غلت منالصناف)

 ىنارمظلا ءاور( مت :؟ ثمحن

 نسح دس ىلع نئبأد

 اسوأنوهسار | 78 وعد رأوةسجب اعلا فوىنادك ىنةثل |سوأ نيس وأو ه( سوأ ثد دحىفو)

 ىلعةداب زدرع# مظعن ىفاوز واد :ناههار كاوأ من 5 ثيحىلءاولصوى * الا
 الاتش الاستسلام اال تتكلم
 نع ةباقنمهؤاب وهي عمد ىذلامع ءوملاديعلاواهبياعما اكس | عما درع ىريقاول «دتالو ىرخأ ةباور ىف

 دوع عج نيد وهف د سوسو اج و 0 ا

 وهللاوةش را نمم_هئايدن أ وعقدت :هىراصتلاودوويلاهلعق» ن ,اكاع مل_بوه لع هللا ىلص هيمو

 اهودخشالدار ال يقو دس انثوذختت آل ىت>اجهتمعلا نمهيقالاهممظعت نع ءىسهنلا لل ةوبرطلاو

 ةال_صلااوكرثتالىأ(ارو بةمتويباود+:الو)اترابز نماورثك |لبةرم ماعلا ىفاهنو رو زتديعلاك
 ل :"اكاويك اووك_هفاية:داعلاو

 ارومقلات نكس تامل ل .قذ « هتشنه لالا تان ف
 مدا ا واسر هول عنا سعت هللا ص هنأ هياعدربالو ةنام ا ملا قاوذ نرد رام ٍّ

 وه صدق ثدح نئدالا ى ص.ءةامدر كهل ,ةمال_اوةالصلام عاملا حست با

 2 ُنلاورعقلال هد>سل نايت لال جاتكالو :ناكمىأىىأ )م 13 مج صودخم

 لسوهيلعىلاعتهتلا ىلصددجس م هيدا ر ما نسل ث.دحلالوأ قل حملا نال «ليلاذهو هيلع يح

 ىقهدنعناك نمهغاسائاةال_كلانامهودي جا متنك ثيحداعأ( تنك ثيح ىغلس مث ال_صناف)

 اذهو بتال مبالرنآ أمدمعت هتداقالهلبةاملا ديك ان سدلو فد رشا ريقدنعوأ ف يرشلاهدج سم

 نماورثك أ) تملا ناحصلا س وأنبا(سو شيد ىفو) لع وأو ىناريطلا «_برخأ ثدذحلا

 نمةال_صهيلع ضرعتز ةكاللاءده شن مويىهبلضفلا نما مأومد :الاهص+(ةءمحامو.ىلعةالصلا

 وب اءاور شي د4 1اذ هوه ءور ازبموهالوةلصلا ن م4 9 اذواهرب غىلع لضثهيف هيلع ةالصالو هي اء ىلص

 قدر وام هنال ةعمجلا مون صخاسمنا ل: رح ضل و ىو دلاودد يم قدجأو ىلا تلاودواد

 ل_.ةهععصأ اوةخفنلاهيوهحور تضةومالسأ اهيلعمدآ ناخموفوةمعحلا مايالا لضنأ [ ثيدحلا|| ن

 ىلعدهل فة[ ىوا>_سلالاقو بولقلا توق ىف اكةرمع عضد و ةثا كلن ةال_ صل نم رثكللالتأدحو
 ناف)ة رم كسلا هءل_ع#ئاملقأ هآروأءريغوأ براجةب هفر ءني_كئ اصلا نمدحأ نءهاةلث هلماقدندسم

 وهون ي:اههمءاحو نيسو ريغ خلاب( م ناعم اشتم وراس رقهنايب مدع( ىلعهضو رغما الص

 دارملاوهنلةنلا ىف قأطأ ثيحو نيروهشملا زاجل اءاملع ن مومو نيسحلا ل آل ادهن سايعلال ]لو
 نياذءداوراذهورو ذا ةئالخىفىفوت ةقثلاو ه4 :علمذلا أرهتشد 0 : [محسنب ناميلسم هو

 أة>هآردت مان ١اقمآر نمو( مانملا ف ل-وهيلع هللا لص ىنلاتيأر)» ايدنالاةايحىف ىييبلاوايندلا ىلأ

 اورازاذا(كيلع نوما سفوان يذلاءالؤه هللا وسر ايت ةئ) هير وص لئم دي الناطمقلاناف

 بابن مدروهقشي هقفو (مييلعدر نوع ب ل "| ىأ( مهمالس«ةفن )لا ةدنالا دعب ٌكماَقم

 ىلسهللال وسر ىلع تهل سق د رمل ارع «قلا ىلا تمد: نامدش ني هاربا نعو مهقءأ :عمو حرئورصت

 ىتنالا فيغعلا ني نيدلار ون ديال عقو د ماسلا ككل لو عيرععلا لاذ م4 "عم نع سو 4 هلعهللا

 هنا

 ىذمرتلاودوادوبأءاورتطبار اظن: ريغ نموأ ةطساورخن مىأ(لعتطورعمؤن الص نافةعمحلا موةالصلان هىلعاورثك !)

 1 ءىوربفد هةنكاس# مد هونيَدل وهم: أح حتفو نيا مضب(مجسنيناميلسن عو) هجامن ياو ىناسذلاو

 نونا نيذلاءالؤم هلا لوسرابت ات موغلا ىف ل تو هيلع لاسع هللا لص ىذ لات درا ءريغو لسم هلجج رخأةئءاطو ةنديع نب هنعو

يكا يضناوو مالوم نياعدراو ممنلاف) مه مارب ىردتو م( مالك فرد ”أىأ(مومالسء قف اكل 1 نوءاسف )رايز راليآ
 م



 و0
 0 سمس سس للا شد هه ا

 | ناذالا نا ىمرادلا دم ىقوىدلو ايمالسلا كيلعو في .رشلارعت ةلا لادن ,مهمالتاوج عمسملا
 الاد الصلاتقو فرع ال ناك_ةد>_-1| ىفاميةمحري ل سدسملا نب اناوم رحنا مانأ اك رب هماوالاو

 |ىحسيو هققتالئاس !!لوقىلع مط ءدراو هلوق هوم - هم هبا ىلصورعق ن ماهو سلا ةمههوم

 ف اليلقهعتمافرفكنمولاق ىلاعت هلوق ف فاشكلاحو رش ىف لهفدقونيةاتلا فطعاذه

 دحأىأراذا هن ( هيم تا رهاظ وهوهنع ل ءاسعباو لا ىفعقو عنو ومدلقتك ت ادرقملاولمحما

 !عرشلا قفاوناف لءصقت ”هيقدلوا علما هنزل لهرايهرعأو هما مل سو هياعىلاعت هللا بص ىلا

 !لمت ىو معا :لااهطمضي الار ةرلا نال هءىلو_علا< هز الءادع أموهنهربغرمأ همزملا الوهيل معلا هسقن هلا

 اءاوراذهو مدق: :(كىرهزلاره(ب اهدا نءو) ل < امه س لمالك هيف :ةوعحصااوها لهو دلل كَ 1|

 لاقهنلالو_سر اا غابة ىفو (لاقءهنا سو هيلع ىلا عت هللا ىلص هللالو -ر نءانغلب ) ىريمتلاهنع

 رهزالاب ىنعيو اهمون وةعمجلا ليا ىنعي (رهزالا مويلاوءارهزلا هل يالا ىف ىلءةالدلا نماو رثك أ)
 هقاطم كلذ دعب عاشأو ضوبالا زوالا ىبعةغللا عضو ىف طالرهزالان اك اذلو رين حلا صيبالا
 امكلذ ريغو ةباحالا «-عاسن «هيفامواهب صخ ىتلاةدابعلا ن«مودلا ءالذ ىف موام,تكرما| مهر ونو

 نايدؤب ١ اهم :ايلوةعم امون ىأ(| «ماف)ارماك ةكس الما. .5لزاتو نم نموا ادب ءوهو لئاضةقركذ

 كلب ىطنافناخاههنوكوكلذام_ميفةكاللا ىدوي ىأىزا تي
 ثيداحالاهذهقررةتامب وهابأي كلذل كلا لمكمدعب < حيرمدآلا ناالازاج او رهاذقلا ىفالخءادالا
 ةريقد_:ءانأك اذا ويه , ودعب نمارد_صاذاهيآءمالسلاوةالصلاهغلت 1 ياو

 هنلالوسرنا ثالثا قالطلاب فا> نهي ىوونلا ىتفأو اهريغو ةعمجلا ةإ ل ءاوس أ بسهطس !والب هع رشلا

 مرتي :نا عرولاو ءااذ فكل ثال ثار هياعكدحتال هناب ثذ :<لههيل ءةالصلا عمسي -وهماعهللأ ىلص

 ىلس : الم_هرو ىف: ايحأمال_باوةالصلا مهياعمهنال(ءايدث الادا__[لكأت الضرالا ناو) ثم كيا

 در وأك ضرالا هتلك أو تام نا كلذ نوكي فيك ىل دق هناكرد-ةملاوثسن نءعيباوجاذهوم هداسجأ
 هرخآ ىلا ضرالا ناانغلبو ربدةتباهحتفي وأ ةيلاحةل هاو ةزفارسسكب ناو 6 احرضم
 ة-صقىف نابحْن بايك ىاممهتاي- نهررقتام فانيالوىلو'لوالاو ى رخأةيصاخشناي دنا لاقي
 هدحرخ“ ةساف ف وب ماظ ءهيفىذلا قودنصلا ىلءمالسلا هيلع ىومتاداهنا ىلا رسأ ىبزوحع

 نالوأ ندبلا لكم اظعلا. تدارأ اهنالماةسدقملاضرالا قرش مئاخلا مهدصت لع مهعم هلو

 نادبا نااهنظراس ها كلذ ناو ألا مد عهنأش نمىذلا فعلا هنم :ريعحور هيقدهاش: ملا دسجلا
 د-يعب وهو (ىلعىل_كي) ملك ىأميعتلل دي صنم( ملم نمامو ) ىلا ىنمهريغن ادب اك ءايدنالا
 ةزمهلارسكب (هناىت>هيم-سي وىلا)اهل دوب ىأ (اهيدوأي ىتجكالمزهمالسو هتالصىأ (اهلجحالا)
 هنرهشو هناكموهيبأ مءاوهمابهنبم عن دعب هيعن هلاقام رك ذين(ادكواذك كللوقيانالفنا لوغيل)

 تماذا ىربتىلعمتاو و42 قت ”الذماعامساءاطع أك. مهتنن لاق اق ل_سوه.ل ءهللا ىل_صدهنا مح رخآو

 لكي لجرلا كلذ ىلءىلاعتبرلا ىلصيفنال كن يلع ىل_هد اي لاقالاةال د ىلءىل هيدحأ سدلف
 لاوالا هتالص ىلع ىلصي ىتمأن هدحأ سل ةعاسلا مون ىت>ىرع ةىلعمتاةوهفدداور ىفوارم ءةد حاو
 ةالصيىلع ىل ص نمنا برلاىل نوضواذكواذك كيا ءىلص: .هيأمساوهسايزإلل :نبانالفدجأاب

 هل مال_لا اولسري نااضي[فاسا|ةداع نم ناك هنا مد -ه:و هّباددازدا زناوا رمش عمل و هياعمللا ىلص

 ليقاكماعلك اضيأراوزلا عمملسو هيلع اعت هللا ىلص

 !ابمالس وىلعىنال_دنالصوب ىأةددشملا ٠1هملالادلاو:ز وحلا عافوشي .ة>:لاةأنثملا مض

 اب :دلا ىلأ نبا هاور

 ءايدثالا: ةايحفقويبلاو |

 نءو)ن مالا سه ىفو
 َى رهزلا ىأ(باهش نبا

 ال_سرمىرب متل ا هاور مك
 هللا لو-_برناانغلب)
 ملسو هيلع ىلاعت هللا ىلص

 هالصلان ماو رثك (لاق

 (ءار-هزلاةلمللا ىف ىلع

 ءاروتلا ءاضيبلاىأ
 ئأ (رهزالامويلاو)

 ةلوالاىف ىورب وروتالا
 ىعنرغالا مويلاو ءارغلا

 ةءمدلا اا

1 

 ىأ (نايدوا )هل ءالاو

 نيو الا

 ءايدنالا داسحأ لك أمال

 (ىلع ىلصيإنمامو
 اهلجالا) ةكانييم

 هنءاهلمكت ىأ(كلم

 ىأ (اهيدؤديىدح)
 (هيمس وىلا)اهاصوب

 ىأ (هناى>) ىدلىأ

 انال-5 نالوقيل كلما

 هيانك(اذك واذك لوقي

 ةالصلا ظاقلأ نع

 اليصفغتوالاجا مالسلاو

 كيهانئاليلقتواريثكتو

 مايجسو اميظعن هب



 1 يفد 7 لذ ةلاوأةخ_فىئديز 7 ند دس ندم مح هلاؤف فالئخالاف) *«(لدف)#

 ةالصلازاوج ىلع نوقفةءملعلا لهأةماحإ ريغ مالك نمىرخ* الاوهمالاك ن نمل والاف ىلاعأ هللا ةجرة>ف قو(هللا هققو ) فغصملا

 ىلاعت هللا ىذ رةرب رهىأ ن عى-مم ممملا ىورال ةم>ح بم ىه لب لوقأوءايدنالار اس ن مىأ( سو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىنن' اريغ ىلع

 مظعت اهدا رملانالاهة<ةسأاك ةالصلانوع>ق د ىدعد مك مهثعب هللا نأق هلس رو هللا أو ِ.دنأىلعا واصاعوف :رم سن أن عسيطخملا وهم

 ثددحاهدب ْو ا وهيلع ىلصت نم

 نأ !عال ١ تعاسسم ث قأك

 نبيديعسنغسو ىيومداأ

 زوال هنا)ر وص:هىنأ
 ىنلا ريع 0 ءةالصلا

 هيلع لامع هللا ىلص

 د ىكر 1 ءاو( سو

 هلوق نمذخأ هنعىلاع"
 ءايدنالا ى->ىىلاعت

 ىلع مالسمالسلا مهماع
 م_هاربا ىلءمالسج وت

 نورهو ىسومىلءمالس
 نارا لكق مالو
 ىلاعت هلوق موهةمندو

 اولص اونمآىذلا ميا
 املس اوملس وةأه

 نا هئم داف س ثدح

 ن سه امها عمجلا

 كس لع هع 4+ هيصو ضخ

 مانالا نيب امممالسسلا

 نعىأ(هنعىورو)
 لل_ضقىفك سابعا
 هيلع هياعةالصلا

 ىذاقلاليعمسالمالسلا
 |١ ىلعةالصلا ىغش ال)

 هلعلو (نييدتلاالادحأ
 وأ لوالا هلوقنع عجم

 امىل-ع عم 4 |هرودارع

 (سابعنب نءىور و) جر ملاكىدملا فوهو مهاربا ىلع اصابك حيحمصلا 5203

 الج هقطأاماتودلمحتل « انيك رش ىلا ىداغلا ا هيأالأ

 ال ةميط ن نه«جورىالسغابو 3 ة-يحتىمدهللا ءلاع رلمخ

 ىف ىأ(لسوهيلعىلاعتملا ىلصى ا ريغىلعءالصلا ىف)ءأ٠ اعلا: نيب حاولا # « (فالتخالا قلد«

 هري-غ مهتيقب ىأ(ءأي ةا :الارئثاسو)مهوحنو ةءاحصل' ينال هوما ع نمهريغىلءهالصاازاوح

 الالقت_سا رك ذنم لن فلطلاز زاوج ىف فالخلاو مدقتاكىقابىن«ىرئاسو امهوكو ىمومو مها رباك
 لله فانا نامتنو تا اوما ض ا. ء(ىضاقلالاق)هجاوزأو هلآ ىلءةالصااك هلةيعبتلا ا ر طرال

 ءايدنالا نم (لسوه ءلعىل اعت هلل هللا ص ىنلا ريغىلعةال هلازاوجىلعنوةقم) مهعي جىأ(ملعلا

 ىلعاوعجأ راك ذالا ف ىوونلالاودةوةما سكش _سااةاطمقافت لاو اوعدو ني موااو 1ك الملاو

 ءايدنالار ثا -ىلعاس باح“ ءسأ ىل هي لعل ند عج كلذكوإ وهي شاع هللا ىلد (:يدن ىلع ةالصلا سلط

 الاخت عنملا زوق جاتا ياي صئالملا ل درو ومن لكك ؛امهريغلءاماوالالق: كك الملاو

 سدلو ىلوالا فال هناىلاريثك ب هذو هيزن“ ةهارك هور كم هنا ىلعرُم 2 ' الاوم ارحهنااشب ادنكأ و 0

 هاوعدقا صخلم ى- ,متاعدبلا لهأراعشهنالاهيزنتةهاركر ةك الاه لعئذلا عيحصلاواهوركم

 لاق. « ناالا مهلا مالسلا هياعىلع لاقي الفدالصلا للثممالسلا نا ىن 8 هولا لاقولوقنلإ غل اذه قاف: .

 ىلعةالصل از ودتالهنا سامع نبا نءىورو) لل دريغ نم صيصخت ه.االاءأي الا ةيقب ىنلاريغب هدارع

 نباو ىناربلااو هن .ىفروصنمنيديعسو بعشلا فى وبلا هاور(ملسوهيلعحلاعتهتلا لص ىننلاريغ

 ا ة#بسالاب تامل لاو نيمل سلل ىعدم ن ناك-اوهيف هلوقل هتمأ ةمقب هريغب هدارعو قازرلا معو ةم:ث هدب * ىإ

 نم (ةالصلا ىئبزتال)نآرقلا ماكحأ فل يعم ىذاقلاهاور سابع نبانءىأ(هنعىورو) هلوةلوا
 اد حالا قام :نادركي ء)ىروكلا(نايقسلاقو )ل: سن الزمر( تينا اجا رؤزدسا

 نزعد » عرفملاءانمة ءالا عوقو حصو معى: هلا ىنعم نمةهار كلا ىفاسإو سابع نا مالك قفاوم هوهو

 ناءركي ى-هيملا .مدر ةمىرخالاو ينببلاو فازرلادبع هنعاهاور نأ ةنءنيتياورلاى دحامذهو

 نازو#الهنا لامس هزم ىخو ص د»ذ طتطتد وو) لهو ةيلعولا 5 " هللا ىلص ىذل اريغىب ءىلص»

 ءايدنالا نمءريغ ىلع ىلهبالاذ_هىلعف (لسو هيلع ىلاعتدتل ىلصد#ىوسءايدنالا نم دح ىلع ىلهب |

 مامالا بهذم ىأ(هبهذم نمفو رغم ريعاذهر ) مدقنيك ىروثاانءنيتياورلاىدحاوهوالالقت ا

 ةنودذلاك امك مسا( طوسملا ىف كلام )مامالا (لاقدقو ) هوب هبهذم نم فورغمربغ هنوك دياوشلام

 ايلهلانب 0 ادبعني ق>سانيىد<وهوكلامنع اطوسلاىورىذلا( قدا نيويحيل)

 ىدعتن ناانل ىنثياموءايد: الاريغىلءةال دل اهر أ)ةيطرق هبه رشتسب هلو ركبابأ ىكيورفعج نا

 (ىلهيناهرك )ةغدج ءنياوأىروثلا ىأ(نادقسلاقو)لوعملاو هام ىلع هب عمجلا نكمي هناق ىل 0 ام

 ءاقلاب ىماقلا رارعىفأن ءاتاعمتدح ودقو هلوق ىاحلا ةيشاح ىفو ( ىنو يش صعب طختدجووىبن ىلعالا )ةلاصا دحأ ىبعىأ

 اا رسال كانه م هنننو قناو رنا لأ هيكونافلا نا رع ونأالوكا امنيالاقب رخاابدلب ىلا ةبسن ةاههملا نيسأاو

 نيب عضجلا هدامنولكك نان نكمينكا( هبهذم نم فورعمريغ) لم || ىأ اذهود#ىوسعأب 1 الان مدح أ ىلع لص نا) ىب ال

 0 ةخس قو(ةطوسملاةف) مامالا ىأ( كلم لاقدقو )هن رشم ذو نوكيذشني> هنافم السا اوةالصلا
 مالسلاو ةالصلا نيب عمجتابىأ(ىدعت:ناانل ى +ب:اموءاينتالاريغ :لتاللا هرك أقت>دإ



 (ىك< نب ىذضلاق) اهيلسن اوملسو هيلعاوم صاونمآ ن يذلا |هبأايىلاعت هلوق ىف هبا صمم مالسأ اوةالصلا تب عملا نمىأ(هلانمأام)
 سابالوزد# وس. ءايدنالا نمدحأ ىلع ىلصي نأ زوال هنا كلام لوقب ىأ ( هلوقبذخ آت لأ طوملا ) ىوار سلدنالا ماعىّئيللا ىأ

 الالد|ءاملعلا ةفلاذع ن ءههزمنانالالالةء_.اهيدا رأ هنالهة*< و اءيتىأ(مه ريغىلءوز هلاصالابىأ( مهلك ءايدنالا ىلعءالصلا

 سس لتي
 ى < لاقو) منع ىورأم ىلع هيفرمصتغيو ىأ لاب ءانعم ل ةعبال ىدبعترمأ هنال ءريغل هزوأجتنالغ( عيان أم
 كا الىأ(هلوةيدخ آتسا) ىلاعت هلا هجر كلام نعأطوملا ىوارو سادنالاملاع ىئيللا ( ىحينبا
 هللاناىلاعت هلوةىبعب طق سوهءاعهّربا لص هل عةالصلا نم هنانرعأام ىدعتن ناانل ىتبيام كلاملوقب
 زاوحلا مدع ىلع ىخبذيام هلوق ل_جزاوجلا مدعكلاملاز عن ودب "الا ىو_:لا ىلع نولي هةكئالمو
 (مهربغ ىلعو مهلك ءاومنالا ىلعةالصلابسأبالو) اضرأءريغا تدر دو ىءملااذ 4 ل معتست ىهوهلءازعف
 ىنلا ىلءىلهد ناك هنا " الا(ر عنب ثيدحت) هلااملى < نب ىدع(جت>او)نينم واو ةك.ئالملا نم
 هيلعىلاعت هللا ىلص ىنلا ملعت ثيد_>ىفءاحامبو) اعبترم ورك ىلأ ىلءوإ_بو هيلع ىلاعت هللا لك
 اذهف( هل [ىلءوهجاوزا ىنعولاضي أ هميلعت ثيدح ف ىأ (هيثو) ماك (هيلعةالصا اةراهصلا سو
 ىلعةال_صلا ىف فالكاو ةيعبتلاىتي رطداذهناالا ةزئاحءاد:الاريغ ىلع ةال_صلا نا ىلع ل ديهودغو
 قوهللاهجر ىح نبى هلافامه> الو كلام هلاوام ىفانءالوك ذا ايدو رمائالالغ_-| مهربغ

 انهى اعتلال يقو بتكللا ضعيف ابوةكمىأ (اسقاءمتدجودقو) ىهو ةدايزخدفنلا ضعب
 ىفىهوتداحولا نمتدجو هلوقوه-ذعب وأهد:_-ىوط ثيدحرك ذنمنوث دنا هياء حاطصا|م
 ىسوموه ىراغلا نارعىلأنعدنوريفالمأ هرصاعءاوسهفرعن نم طخاثي دح د < نانيث دا حالط ها

 ىماقلاوربربلا نمةليسقل ةبسن مموواوو يجو ةثلث ما نوكسو ةمحعملانيغلاعّدفب ىوجشغلا ى.دعنبا
 ةنسىفوت ب رغملاهيقف نار عوبأو هلل _صأالةزههبهنا سومأةل ىف هلوقو ب رغم ابدأي سال ةمسن
 هللا لص ىنلاري_غىلعةال_صلاةهارك سابع نبا نعىور) ن اضمررهش ثلا” ىفةئا عب رأونينالث
 ىلءهالصل |(نكستملو)هءلمعنوهدقتعن ىأ(لوقن هب و)نارعوبأ (لاه)هريغوأ ادن ( لو هيلعىلاعت

 ىوردقو) مدقتاك لم ريغوهو مهدعب نةياصتلامصع نم( ىضماميق لمعت )الالقتسا انين ريغ

 دج هنعىوروةليلج فينا عد هلو ىرم#لا عفان ني مامهنب ركب ونأ ثيدحلا ماماوهو ( قازرلا دبع
 سو هيل عىلاعت هللا ىل_ص هللا لو سر لاو لاقةرب ره ىنأ نع)نيتئامو رع ىدحإ| ةن_سىؤونو:ربغو

 .وهيلع هللا ىلصهو وأس مهنابمهيلعةالصلل ل لعت ( ىمءداكمهثعب هللا ناف هل رو هللاءأ دن أ ىلعاول
 ليعمسا ىضاقلاو ىفارع_طلاهاور ثيدحلا|ذ_هوهياعىلداك مويا ءىل هنناىج ذي و ةثعبلا لصأىف

 ىلعةالصلا عنمىفءد :راولا( سابع ني انعد ناسالاوا ولاق) عك دن: مهريغو بيغرتلا فى ميمتلاو

 قرط نءهريغ نعو «:عىورام ضراعت الفهيوقي تسل ىأ (ةنيل ) مل_سو هياعىلاعت هللأ ىل_صدربغ

 ناك اذا نيلدنسو ثيد هلا نيا نالفلاةينيثدحنا حالطصا|دهو هبوق ةحيح صديناسابةدد_عتم

 نيلب سيلف جيدا ار هلاح رنا ليقو هنمبرقي هنكل فوعضلاريغنيللاو «جاجتحالال علها
 مسهتغل ف ىا(برعلا نال ىف) هلت عضو ىتلااهانعم(ةالصلاو )لا ةفلو..قمرخآهجويهدر مثهلمأو
 لوسر نمانلسرأ اموىلاعت هللا لافاكرك ذا عاسبب زوحت ىطنلاةلآىهىتا | هحراجلل م« نأ ءللاو
 | اقلطمز وح ىأ (قالطالا ىلع)ةجرلا.ءاعدلا ىأ(كلذو)ةمرلا (ءاعدلاو م-رتلا ىنعع) هموقنالبالا

 ( ثافش »6 )

 هنا ”الاىأ (رعنباثيدح)
 ىننلا ىل-ءىلصن ناك
 لسو هيلعىلاعت تلا ىلص

 او رعوركب ىلأ ىلعو
 ىنلا ملعت ثي د فءاج
 هيلعىلاعت هللا لص
 رماميفهباحصا ىأ(لسو
 ىأ(هيفو هيلعةالصلا)

 هيلعةميلعت ثيدح ىو

 31 كاينو) مالبتللا
 هنا هيفو (هسجاوزأو
 :الصلازاوج قفالخال
 اعبت ءانال يضع
 خ_نلا ضع١قديزو
 اعلعم تدج ودقو) انه
 ) ىماقلانارعىفأن ع

 ةخنىفو رسلاو ءاقلاب

 ةدحو و فاقلاب ىرداقلا
 ل نيف فلالا دعد

 سابعنبا ن-ع كدر)
 رمغىلبعةال صلاها رك

 هيلع ىلاعت هللا لص ىلا

 ىو( لوقأ هيو لاقل و
 ناكيولو)لوةن هوةحسن
 دقو ىذماميف لمعتسي
 نعقاز رلادسع ىور

 هللا ىذر ةرب رهىأ
 لاو لاه هع ىلاعت

 ىلاعت هلا لص هللا لوسر

 ىلع اول ص ملسو هيلع
 ( هللافهل سدو هللاءايدنأ

 هلوقنمرهاظلاوهوءاملعلارو هجوأ هعابن او ىدح ىأ (اولاق ىنعبإك مهثعد) هلل ناف ةخسن ىفو
 اهم .ةوشعلصبالة فيعض ىأ (ةنيا) مالسلا هلع ىنلاريغىلعةالصلازوجحتال هلرةودت نم( سابعنب نع)ةدراولا ىأ(ديناسالاو)
 قافنالبىأ(قالمالاىع)ناوجىا(كاذو) الان حو رافغتالازم اميهوحنو ىأ(اعدلاومحرتلا ينععبب رعلا ناك ىف ةالصااو) لو هيلعىلاعن هللا ىلصءريغ ىلعدالصلازاوج مدع ءهيجاجتحالا



 3 رخيلا هما هن الا هتكمتالمو ؟يلع ىلع ىزلا اوهىلاعث سلا لاو دقو رف ىأ (عامجا وأع فش لحلم عاميى>)

 ه«تكالمر هللا نا تازن ل سن أ لادو ني مولر اقغتسا ةكئالملا نمو ةمحرلا هبا نمةال دلاف ىوخبللملاهملا فو رونلا ىلا تاملظلا نم
 هن" الاذهىلاعت هللا زرناؤهقانةكرشأ دقوالا فرشد هللا لو_س راب هللا كصخام هنعملا هت هللا ىذ رركبوبأ لاق ىنلا ىلعزولصإ

 (اج)م- ام ىهنوىأ (مهكزتو) لخبلاةليذر نمىأ (مهرهطا 4 دص مهلاومأنمذخ) مال ١ هيلع هيرناىلاعتهلنا ىأ (لاقو)

 كتالصناىثو(ةن" الا١هدلامرذعلبقأوممياع محرتو ممل اتعتلا ه5 ىأ(مهلعل_صو) أمدس ف

 ا ال تك اعف م : 3 0 كر # :نيوطلو مهسوقت
 زو ىعملعصو ظل لك نا ل_صالا رال( عاسجاوأ ع يحص ثيدحه معني ى>) ليقأك مهريعو نا 7

 عويد ةموه لب رلابءاعدلا اطل عضوتم هنال ملسهريغادهناالا ىنعملا كلدهيةدج وام ىلءهةالطا اعلا 0

 | 00 010 نع الصف سوم لك لع هالصلا زوحت هبا ىلع ليا ذا 3 الاةدق قد (هتكتالمو ميلعأ تاوادم_ماعكئاوأ)

 34 داعهللا لوران كلا ذه ةبادهعل | لاو ىوذلا ىلع نول صر هتكئالموهللا نا هياء لنا هنارع ع اهلورب ! تام ل م 0

 راقغم ءالاو:اعدلا هك الملا ةالسصو م / ولا ريد 0 ىأ ) ة+رو) َتاَعِْعَر

 ناموياعل_صود الا( مممممك رو مهرهطت ةةد_صمفاومأ نمذخىلاعت هللا لاو) ني: راسل

 مهلل الوقم سو ه«.لعمهللا ىلص ناكذهددصا اىدأناهالصلا ظلي مف ءاعدلابهرماق نكسلنالص

 مونكسو موب لذ ةرفغع .هريهطتو !ةلطمدزاو ىلع ل ياد كلذ, هثاعد فوت .ك قوأى أل 1ىلءع لص

 تاواصمهيلع) ننمؤلا نم ةيدصم ا د: عربص ناةراشالا (كءاوأ ىلاعت هللالاقو) 6-0 ولق نان هطأب ميسعهتلاو عد زوعلا باب

 درب الفدوص املا معالاب رم .همأ 0 20 5 ردممر نم - اولاكعا) نك

 ىل اع هلل' ىلسملاقو ) مي ركسو ماظعت ىلع مث ثمةج رهال_صلا نال ةرباغملا ىدمقي فطعلا ناهيأع ةجرلاو ءاسنلالة_صاخ

 نيهللا دبع نع ىور ثي دن ا اذهو(ىقوأ ىنأل ىلعىل ىرهللا) نا> تل اهاور ثي د> ىف( مل وهياع لاقو) 1

 مهللا لاف هننقد_صيمات و (نالفل [ىلءل_صمهللا لاتمهتقدصب موقءانأ اذ :ناكوز هممتنو ىف وأى أ 0 0

 3 2 م 5 6 5 5 5 تاع ا ع ا 0 سو كه
 نمارامز»ىقوأ دل دوق ىفإك هناذوهة_بعت داريا ول .ةووعاب 4 0 ١ نينادص رع راجكلا

 5 هسهدمأآ٠م . 1 0 8 6 ا 9 5 .٠ .٠ .٠

 هللا ىل_ص هل اره سقت فم صا ادرك مما مايا اع هع 0 هتك 3 رع ىلع لصمهللا) ىف وأ ىنأ

 نمتامنمهرخاوهو ىلا هلا ىماسالاث را !نيدلاخني هع_هلعوهىفو وبأو 3 6 مسوهيلع

 هرهاظو تاجر عاون أ 007 0

 نينمؤللةماعتالصلانا

 نه نوكينادهبيالو

 : ا 7 ع اا رول ع ةمان نمو( ىفوأ أل
 ثيدحلاادهو نا 3 / اةمبهيبأ تديالعلا 00 0-50 دا ناكو) 00 2

 هللا ىل_دهيلع(ةالص اتيدس قورالباعسإب 3 كك 2 0 9 ىود 38 لاقمهتقدصب موقءاتأاذا

 هجاوزأ ىلءودم ىلع د مهللارالص ةمهقرطو» سنا دو هنايب مدقتدقو دهشتلا ىف -وهيلعىلاعت (نالفل آىنلءلص مهلا

 (دنمل العوز ده شتا ةالص فور( [ثيدسح فوز مدسقناكدالوأ ودل ..نم هدأ( هني رذو | ايان. عب
 ةوعدلاة .أوهبنمآ نم لك مهوةباحالاةمأدارملاو ,ةضمأو) هل [(ليقو)مدخاو لهالا نمهص نع 2 3 117

 0 ا جا ا ع | 2, 5 1 ا نيد نبا نعمان
 أ ل-دالاقوهواةلطمدل معلا ط_هرل وارسشتلاو ط_هرلاو عابالا] مه (ل و9 م-مهمعأ مالسلا هسيلع هناةدامع

 ىلعوةخسن قو( هجاو زاودمم ىلع لص مهللا) د هشتلا ف ىأ (ةال_هلا ثيدح فو ىفوأ ىاك م هعمدارعو هةدابع نيدعسلآ ىلع

 طهرلاو عابنالا ل يق) هني رذو هجاوزأو هر راقأ ىأ(هثدبل آل هةو) ص *ألوالاو .ءآوه لاق راس؟ روهل بق # م. رقوهو ةباحالا

 هموق هنريشعو همليبق لج رلا ظهر لي ةو طهرلا مهو عابتالا ىررب و مهعيجىأ (ةرم ثعلاو

 ىتامنلاودوادونأءاوردقو



 - ةةييكفب

 م وأ تمرح ن ذلا هلهأ ل- :ةوا مشاه ىزب آس رقم اولا (همو :ليقو).دافحاو هدالوأ ىأ(هدلو !+ رلال[ليقو)

 سامءل آورمم> لآول-.ةءلآ٠ىلعل !مهوهيلع ةةدص)ا مز نعمل وهيل ىلا_ه" هللا لص ىلا ل آمقرأ خد زنع( ةئدصلا

 لاقد#ل نمل سوهيلعملاعتهللاىلص ه٠ ىنلا ل دس) هب ودرعنباو ط_والا ىف ىفارم ءطلاءاوراك(سن أنار فو)
 لك نارها لا (ى - تحدت نق سس
 0 ا ًّ ةاظم هلى( دلو زقرت ملا و 8 قون والاه 1 ونةريشعلاو معو هريشعأ !!تودام

 هللا مهرهطدقو مهمىءاثا الف سانلا خاسوأ اهمال 0 يأ م ال وافر هموقليقو)

 ىل. صىنلالّثس سنأهبادرىفو) مو: د: سلا س+:نممهسمهنيذلاب ل طااو مئاهو ب مهوىلاعت
 ىف هدلاو مىلنارماعلاو 0 ا تعم و د ع سو هيلعمزلأ

 دعسالول“ أب سها دع

 نء لك ىنءملانوكينأ
 الآن وكي اية: نو ب |

 هدب و نب ريدقتلا ىلعو

 هؤاياوأن ا ىلا.هث هاوق

 لعئيو) نوةكملاالا ||

 روبط( نا بهذم ظ
 ّنآ) ىرصبلانبحاهنا
 د_# د#ل "ادار
 011 «يدعت

 وأمال- 0

 فلوةيناك) (ةيضاللا

 رهط هللانالتدبلال 7 منام إثر هيلعؤفا قص ودل ىراج يسم ز مويه رعي
 ف ردماذهو 3 دوس 6 5 ىلاعتهّساهمر 5 ىقا'لكىل !ع 200 غم هل عودت هم ءلالهأ

 ريم مااو 4 :ءهّللا ىذ كرما 0 ىلعع ىحو)# ىأ ءدات ملىلخأسرء ليأ أ مال

 ل الانا هدذعث ىأ( ه.ف ن1 ل 2. اعمالصلا ىقدراولا (د# ل“ ادا رملانا) ل" اللى < رت الل
 امحقمادئاز هلة مق ذل هد نسب و ءالاو هاحتلا نمءريغو هنا ذىهءنالذ :ل 1 لات س ةءلاو تاذلاءانعم

 نت ع الا د )اك لجن كمأن او مهمالك نمدهعامفال_:امسالاىف  ايزلاو
 صر أن وكب لامدبأ اوعي م : هللا ىلص هنعىور + ( دن 97 كلذ لاقن انا مالس ندم

 ارماع ا ماعأا عةدصتمو سانلاد_ءءااهدباعو سانلاأ رقأاهئراتةلمق نيضرالاموقأ: رصبلاا4لاقي
 اهدجدمد نعد كثب خباز دعب رأةلالا لاق ءهب رثأ مم راك سانلاو انءاأه راحتو تي
 4 >د1 مهرب غىلع ةمد هدد رم( ويعللو أهو 2 هلعوتاقءادهشلال 1-0 نمديهش غل[ نوعست

 ىأ للا معلا ا ارم.كوءاملا مدد , (لذمال ناك هنالد- ة:دي ريدهمل آىلعلت :اكرن وك تالص لعجا مهللا) هللا لص ى.ن! | ىلع هتالص دهشتلا ف( ملسو 9 ءاعىلاعتهللا لص نال هتالص قلوقي ناك هناف) ا 4 لو هياعىلاعت هللا ىلص

 «رولالا 1 ىلس ونا ىلءةاللا نع (ضرغلا) صقناو مك رتلا ىن_ععىتاب لاخناو لرتيالىأ ماللادبدثنو
 كتاولص لعجامهللا) || 0 هأو رام ىل-ع 0 هيلع ضرتعا +_بوهأ !عهزلا ىل ص دن ال آىلءةالصلا ه.ىنعي( ل قنلاب ابو د)ل_سو هيا ءىلاعت هللا

 (دملآ لع كئاكربو
 ك4 ةادب ربذخ-ذ 0

 ا ماو همن اب ا ىف دال ءوىفاكاد_:ءالاضرقب تسادهشتلا ىف ةهماعو) الصلا نا نممد_ةاسع

 ىلعمال_صلا وها هياستاو هلسوهياعاواصتيآ ىف( همتارمأىذلا ضرغلانال) ماكه.ةهريغهقاو

 5 الين الاة 7 هياعوب عئود هرذىذلاذوذ_كاىف : هلو سلا ةذاوذى ٍعئاشلاه ملا بهذاك كل [ىلءال(ه 29--

 هل-:اقىا(هنال يي ىلءارمص ةمهكر د ءالو هركد ن ممل رام دان هدلادارأن 1 مدنالامضرغلابهدارعناهستعب | وحلاو

 ( برقا 0 8 ةداراول "الا للة ى ا (اذهوؤ.د نهةوذتل اىلنانءالدحاوهقءاو هونسهملا بهذمهنالو وأءزيق

 0-1 توص»نآرةلاول“, 0 0 ىأوع ل( ومات وع رخلا ه:هتازلا

 (لفئااب أولد ع ىلع (ديربد واد اريء ارت ن مارامزع) ىسو نر موسم ح مرعب م 1
 نال ل املا ول ا ى«؟هل" افلسو هيلع هللا ىلص هللا ىن (دو'دريمازم نم مل 7
 هيلارى ذلا رتقلا || 0 /رااواصإ روما ودل ! ماو شو مملار ا مالا ع 0 ش
 هناذبش !ق ىىأ (ه رعاش 1١ لادابك نسحلا مزلا ى: :ءءىل أ نادل ربدعل ناس اتوصلا رامز

 ارادياردلك لبا د ريو عاج را رس لا 8 لا كا
 ىلعةال_هااوه) هب 3 للغد 0/0 الا ناك هناالهناسغ 7 يما يرابالابا هل يحيل
 نونا( ءال نال, ,قى>باودلاورويطا هلفة:ةيعدأو دوبزلاهنيحالتبأرقاذا هنوص نه ناكو ةل' الال |

 هاو راميث(مالسل اهيا عدل ,ةلكد)امحلملا الازوكىأ( (اذهو) هل آنوديد# ىلعةددعتم قرط نمىئىرخالا هن: ءاورهداهشت» هريغ

 نء)مال ار ةالصلا «. اعوذلا ىأ(دب ردوادل آرممازءنع) ان سحاتو صىأ (ارامزت) ىرءثالاو .رهمأىأ(قوادقا) ناذ.ثلا

 نو ,رهلآو ىنوملا راسم وذل“ ؛ينلان و !ذهريظأ جرام ءرم هل ناك هنا هل ]ن ,«ادح| فرع الدال (درادربماوب



 ىلطىلصي ناك هنا رعبا ثيدح فو هتيرذوهجاوز أو دع ىلع لص مهللا)اهظافلأ ىف ىأ(ةالصلا فىدعا لاديج ىف ثيدحىفو)

 زمسه تف( ىمادتالاى ه2 نب ى دهن اور نم ظوملا ف كلام هرك ذر عوركبىل اى عو)هريق دن ءىأ( مموهيلعىلاعت هللاىلص ىنلا

 رج وركب ىفال وعابو
 وهو( تهونباىورو)
 سن أنع) لعلا ىرصملا

 ودعدن انك كلاما
 لوقنقبيغلابانب اال

 ىلع :مىل-عجامهللا

 رارباموةتاول_صزالق
 (ليللاب نوموةي نيذلا
 رافغت سالاود>هتلل ىأ

 لاق رالابنوموصنو)
 فذصملا ىنعي ( ىذاقلا
 هيققلا لاو ةخدطر ىو

 بهذىزلا 9 ىهفاقلا

 ل-.مأونوةقحلاهبلا
 ىأ (كلاسهلاقامهسيلا
 (نايةسو) ب هذملا ماما

 ةنديعنب اوأىرولاىأ
 ىأىوروهللاامهجر
 سابعنبانع) ىورامو
 ىأ (دحاوريغمراتخأو

 ءاهقع' انم) نو ريسشك

 ىل_صدالهنانمملكأملاو
 مهو (ءاردن الا ريغ ىلع

 دنع) لس رلا نممعأ

 ادار اا (مه 00

 ل_لاعابت ازوكتاماو
 كد وةالصلا ىأ ) وه

 هلوقوهو هري_ثراشعأب

 صخور( صتخئش)
 8 ر_عىأ(ءاينالاه)

 ةضفارلا ىلعدرهيفوةداعو

 ىأ(ازب زعنومف اريقوت)

 ةكئاءوو هرم لو هيلع ىلا هت هللا ىلص هنا ثددحلااذهلوأو هنس> هدأ منىف ةغلايموهو هل في ىراحلا
 ندسحأ نمناكو هأناعمكسلا امو وقولي نأ ارا ارعد وه وئدوم لات ند ىلعا,مءىلا ءئ هللأ ىذد 0
 ريمازت نما رامزعت دتوأدقل هللاقو هلهتاصتاب سوهيلعىلاعت هللا ىلصورمخأ س.مصأ هاف ات وص سانلا

 ىلأثيد> قو) ىلكءامةسالقوصنيس#ىفتدزاىأا ريت هرع2 كلذ,تملع وللاقفدوادل
 ىف)ءاوز ىذلامد_ةناك ىح 0 زؤادع ني و رعنينجزرلا دع :وأوهو(ىدعاسلا) ريغصتلاب (ديج
 زاوجىلعل دن وهو(هثي رذوهجاوزأود © ىلع لصمهللا) دهشنلا ىف! وهياعدللا لص هيلع (ةالصلا
 ىلصن ناك) زعنباىأ(هنااه معلا ىذو رعنبا ثيدح ىقو) مهلاعبت نكل ءايد'الارنغ ىلع ةالصلا
 ىد نيىهبأو ,نهأطوا!ىفكالامهكذر-عو ركب ىلأ ىلعو ل-_سوهيل عىلاعت هزبا ىلص ىلا ىلع

 نبى<ىم اممم لكن انث كلام عداورأطوملانال سل دنالام دقو كلامنع (ىدادنالا
 وبأرت" الاو نيتئامونيثالثو عدد رأةنستامىثيللا ىسادنالاريثك نبى د نب ىحنامهدسحأ ى حي
 هلو ننتئامو نب رشعو تسة:_سقون ىدو اسنلا ىميِمّملا نهرلا دمع نب ركد نب ىدك نب ىدحتاب ركز
 لادلاوةزملآحّشب ىدلدنالا طبض مدقةتوٌكللامسقانمىف ىطويسلا هلاك ن يح هعلا ىف ةءاور
 ىف( لوةنفإلانعمم_هروضح مد_عوانعمهترغ لاحفىألاح (بيغابانباعصالو ءدنانك كلامنبا سنن ءبهو نبا ىورو)امهنعمللا ىذر( رعوركي الو عدي وهريغةناور نم عيفتلاو]!|مههّضو
 موقنملدنيذلا هلوةوالالق:ساءايدنالا ريغىلعةالصلازاوج ىلع ليلداذهىنذ ( راهلاب نو ءوكنو) ةدامعلاو دحوتلل ( ىل -ءالاب ن وهو ةدنيذلارارباموةتاوأص نالف ىلع ل:«لعجام-هللا) مها نئاعد
 هج رأى أ(هيلا ليمأو: وةقاهيلاسهذىذلاوىلا”هللادج رل_ضقل اونأ ىذاقلالاق) هل 0
 هانا ةأسعهيزو 4 ىلاعت هللا رف نصملاوةبحللاىف عاشو فورعم ماسجالا ىف ل_هملاو همك دقتنعاو
 ىناهركذ نمم-_ْممنآلمالاكلا لءلهأ ىأ (نيماكتملاوءاوةملا نم) ريك ىأ (د>او ريغدراتخاو سايعنيانعىو و)ىلاعت هّساامهجرئروشلا(ناوقسو) ثيدحلا لهأ ماما سنن ب( كلام هلاتام)
 دنعإالومدا رفناب( ءايدئالاريغىلعىل_صنال)ام نملد.ةزمهلاحّتفب (هنأ) ةمامألا لئاك تايعمسلا
 رغمص دوعو أعمت هز اوجع_محصل اواعت مه معى عىل هدالقمييلعةالصا اوءامدنالا روك د وى (مهوكذ
 ءايدنالاهءصدخ ْئش) ريحالةاعررك ذوأةالصلاو هوروك ذملا ىأ( وهلبإهلوقءانأيدحاو ريغارك ذ
 هلوقهيدارأ(ه.زم-ةلابهرك ذدنع ىلاعت هللا ص:ذئ)م_هلاراعش هل هكاليجمتو اميظعت ىأ (ازب زعتو مهلاريقوت )رظنهيفو ه.دارفنالا ىفمهكراشنال ل يقواةلطممهريغ هيفمهكرا كال( مال لاو دال هلا .رياع
 نازو<الن كلو صئاةزل!نءنوهزئمماللاوةالدلا مويلءءايدنالاو هنأ انه «ناقىلاعتو هنأ حبس
 صودا مظعتلاو)ريهطتلا ىنععوهوهو و سودقو س دق قالطاب( سر دقتلاو) كلذ مهةحىفل أي
 ىأ(هكراشنالو ) هن مدع ةداملا ذهب دا رماس داو دهءالهقيب رعمق ىل-> وزعو هلال حلل-ج وهب
 ىلصنلا ص صخت يم كلذك )هريغو ىن نم( هريغ)هدعبامو هم رمل ركذام.ةىأ (هيض) هللا كراشبال
 انهلوعفملاوأ ل عافلل ىن.م(كراشنالو)اغمامهبىأ( ماستااوةالصلايءايدنالارئاسو لهو هسيلعدللا
 هلوقبهللارتأ اك ) مهكراشنالو ةخسن ىفوءايدنالاريغن م( مهاوس) مانلاودالصلا رك اذ قىأ(هيف)

 اولص

 ىلص ىلا صيصخ سجاذك !ءارب بويءلا نعو:الجاوةزعأءايدنالا ناك ناو لج وزعىلاعتلاق لاقرف (هريغ) رك ذاميفىأ
 لك ىف ىأ(هين) مهكراشيالو ة*سن فو لعاغلاوألوءغل انبلاب( لراشبالو ملسنلاوةالصلابءا.دنالارثاو إ_سو هياعىلاعتهللا
 هلوقي) نين هلا ىأ(هللارأكمهارس)اهةمدجاو



 ل يدك و هوو ترو

) نيم اءاماعلا نم (مه ”ربعو)نيعباتلاوهءاصعلا نم ئيذ متغاةمالا نم مهاوس نمر كذب و( اميل تاو هلو هيلعاومل
 نارغلاب

 نيذلا ىأ(نولو ةيىلاعت هلا لاقاك) ءاعدلا موع تتر مهلا ىف نولخ دب وناكناوةباح صلابافرع صنع ىضرلا ناهينو( ىذرلاو
 رثناانب راوثمآ نبذللالغانب ولة ىف لعتالو ىأ(ناسمالابانو ةبسنيذلاا:ئاوخالوانل رْمغانبرإ) ءهدعد نماوأح

 لاقو) مخر فو
 ىأ(ناسحاب) مهوعبتا نيذلاو

 هءاطو ناقياو ناسيا
 ةمايقلا موىلاناقئاو ةالصلازاوج هيو سدل هنالدرك ذا ليلدالرك ذا نام روك ذملاهلوةو( اميل اوهلسو هيلعاولص

 رك ذب و) لاذ مهريغلءاعدلا ةيك.كن يب مثهديغبالركذلاب صيصختلا نالمها دع ن عاهعنمالو هريغىلع

 (مهريغو) ءاقل# او أن ءدلاةعأى أ( ةمالانم) مهءاعدلا فل لاوءايدنالا ىوسنمىأ(مهاوس نم
 ىلاعت هللا لاقاك ) مهم ىذر وم ىلاءت هللا غ غلاتي ف( ىضرلاو نار غغلا) نمنمْؤملاوءاملعلارئاسنم
 نيرحاهملانمنولوالانوةباسلاو (ىلاعت هللالافو نا الابانو ةمسنيزلااننا وخالوانلرغاانب ر

 ىكرتل اوةجرل اوةرغغملانمروك ذملا كلذب ىدمف (مهنعهللا ىذر نأ حابوهوعبت !نيذلاو) راصنالاو

 ليم_هلءاعد سدل م-معهنناىذر هلوةنافرظنرك ذاعلالدةءالا ىف ىل قوةباحص'اونينمواارئال
 ىل_ءةال_صاابهرنار ابخا ناك ه.ءاعدلا ز اوجه هزامالو معنلا تانج مهدعأو مهنع ىضر هللا ناب رابخا
 ةدايزب هلىعدي هنعهّللاىذر نمنابدودرموهوم بلعةالصلازاو + ىلع ديالو متجر ىنععنينمؤملا

 ىذرمالاةباح_صال ىديالهنا نمليقامامأو قراغلا عم سايق ةالصلا ىلعه -ايقوهنم عئامالو هاوضر

 ام هلر_ةغوأىلاعت هللا هجر ىلاح صال لاقولق مزالب سدلو بدالا نحرعأو هفمهمعىلاعت هللا

 لاقوم-_مياعىل_هءالرض#اونامقلوم ردك هنومن ة حمل ه.النموهوكو سنذ عوةوم_هوأ اذاالا

 ةيدن تسدا م رمداشرالا فنيمرحلا ماما لوةومهنعيىلاعت هللا ىذر لاقي نأ عج رالاو هن سأ,الىوونلا
 ني مرمأ) مهيلعتالصلااىأ( وهفاضنأو) ديسلا نبا هحج ر وامتو نا مهضعب با هذب دودرم عاسجالاب
 ناف ىأرد_ةمطرشٍباوجو وقى ءافلاومممبرقنموهءاحصلارصعىأ(لوالاردصا | ىفافو رعم
 ىدو٠(نارعوبأ ل افإك) لدغلا اذهرخ [ىفىقأيسث<هيفورخ آىلاو يفرك ذاممعذوأ اليا دتدرا
 نمنانةئاطامه(ةءيثئااوةضفارلاهتثدحأااو)ابس رقمدقت يكن او ريقلاهيقفىسافلا ىسع نبا
 ىلع قفثانثامهالكوةعيشلا نمةقرثمهنا ليةةضفارلاوةنسلا لهالنيغل غاءاوهالاو عدبلا لهأ
 نيدي زاوضفرم_بنال لرتلاوهو ضفرلا نمةضفاراومسو هقحةفالل ا ناوههج و هللا مرك ىلع ليضفت
 ةفالا نالاتو ىلافةل_طابام تماما لوةين اون مخ ثلا نمأرع ب ناهنمأو طال نع _سح | نب ىلع
 باصو لف ىت>هوكر تف ةماعلا بولق د يطتو ةنتفل ةرئاث نيكست نماهوأر ةحاص اركب ىنال طوف
 ءالؤهب صخ مئاةلطمة عاجلا ةعيشلا ى.ع«لصأو مهوتاك ىلع ضغباو زوظااموةةعيشلا تلو
 ةباحاارئاسؤءودرطو هراعش هنوكسل كلذ كرتنهدحو ىلع ىلءةالص!او ها ءاءالؤههثدحا ىزلاو
 نول_صياسخا ةعيكاواةلطمءايدنالا ريغىلع:الصلا ىفمالاكملا نا لل قام طة ف ةفلاخاةداملا هسح
 نم م.ي_ثنمل عج مسا ةعيكثملاو ىذئارل ع جمساةضفارلاوهددصد وهام ةيسانمالف طقك ىلع ىلع

 قوءدالوأو ىلعدارلا( ةالا ضعي ىف)ةعيثنملا لدية ءيثل اةخن ىفوةعيشلا نمه فن دعاذا عشت
 ىلص هلاعبت اونو <, ناو مهدارفن اب( مهيلعةالصلاب مهرك ذلا دنعمهوكراشف) موتءأ ضعي ىف: >#سن

 ىلسمهئمدحاو لكما ءاعدلا ىنمهوق ىف ىأ(كلذ ىف لو هيلع هللا لص ىنلاب مهو واسو) لو هيلع هللا
 م-مياءاول_صذ لسوعيلع هللا ىلص ىنل كمه ىمظعلاةمامالا ناو مهتم ص ءمهداقتءال إو «يلعهللا

 مسمع ىلاعت هلا ىضر)

 (وهفاطبأوهنءاوضرو
 مالسلاو ةالصلا رك ذىأ
 (ما)ءايسنالاريغىل_ع

 نكيل) رمأاذهنىوربو
 (لوالاردصلاىفانو رعم
 فاو فاسلانمىأ

 ىأ (نارع وأ لاقأك)

 هتثدحاامئاو) ىداغلا
 ةكراتلا ىأ (ة-ضنارلا

 ةرهظاا ىأ( ةعيشتماو)

 نوعداتملاونوقياسلا مهنا
 نمىأ(ةمئالاضءبىف)
 ةو-تتلا ثثدب ل-هأ

 مهريغو نيس او ىلعك
 (ةالصلا,مهرك ذلادنع)

 نولوةيثمال-لاب اذكو
 ةالصلا هياعىلعالم»

 (مهوواسو) مالبلاو
 هلبأ ىلص ىنلاب) مهتءأىأ

 ( كلذ ىف اسر هيلعىلاعت
 اذ_هومار-لاماقمىأ

 نك ذو مارك-!اءو_لبال
 ةقرذةضئارلا نا ىاطنالا

 اومسوةثوكلا ةعيش نم

 مهعندرعو ركب ىفأىقهركسعنعطفشكلا اد _بعنب ما ثهىلعجرخ بااط ىلأ نيىل_ءنيني_-بحنيىل.عءنبديزنالذلاذب

 ىالغنم لك بقالا اذهمزا كاذب او قا نومك رثىأ فوم_ةضفرم_4لاق:سراؤاةثامالاهعمىف «لوهوضنر:كلذ نع

 نمم- منانوهعزب وايل عناولاضقي ةقرفمهنا مدقتو ةءيسشلا ىلا نوب نب نيذلامهةعي-ثملاو ةباعصلا ىف نعطلازاج سار هسهذم
 هعاد اىأهتعمش



هنم عدببلا ل هايهشتلا نافذا ضبأو)
 ى

لل بت ل للسسسصعص دوول؟الالعالملا
تخ

 

 دا راا(ع ديلا لهابهمشتلا ناف)ءأ .:الاريغ ىلعهالصلامدعىلع /ديا(اضن أو) هيلعاول- امالالة ثا 0600592 ىل دلأ
 ىلاعت هللا ىل د ىنلا عم

 (عيبتلا علموه
 ىلاعت للاى هل ىأ

 ةفاضالاو) مل سوهي ع

 زثاح و-هكىأ (هيلا

 ىأ(ضيصختلا ىلعال)
 )2 ولاق) لالةتسالا كدت

 نوة_ةحاءام-لعلاىأ

 هللا ىل_د صىنااةالضو)

 نم ىلع لو :هيلعىلاعت

”0 6 

 هوو ىقوأ ىلأ لآ

 (ءاعدلا ىرجاهارع)

 ةال_دلا كالت ى 2-2 ىأ

 ءاعدلا ىر-<ىلعلو ع
 ىأ(ةهجاوملاو]ةجرلاو
 ةرمشاعملالاح ةلياقملا نسحب

 م مظعتلا ىنعماهيق س:ا)
 ها ىذلا ىأ (ريقو“ او

 (اولاق) لايكسلبانراي
 كاد د فاهدلعلا لآ
 ءاعداوملل_ءدقال ىلاعت

 ءامدك مك:دب لو سرلا

 ىف ىأ (اذعب م ضع
 راسا
 كلذكف).د:ءتوصاا
 هل ءاعدلا نوك نأ سحب

 سالا ءاعدإ اقلاع

 اي تاءأ( ضع موضع

 رام“ اا دهو) ريغ نعي

 0 2 ىأ مامالا

 ره ا ركب :( ىتنا ارسالا
 سهءااسأو»س

 ىأ (انخ قم
 هرو)ةيكسلالاءاهقفلا
 ريلاو رحبلا فبرغلا ظةاحرد :(م اادبعنب رعوألاو

 ءايحالا ك> مه اطءالتاوم لالرومقلا ىفافامعتساو ةءئاوأت :عمللصأ اذهةم#وأ وهدوم صدع 1 .<الا

 يي يي ييْااااالالل ج7 20

 رك ذو)كلانهمهلاراعش هولعج و ىأ(كاذ ن مةومّمل| ايف مهتقل خخ تجث هلع مآ 5

 :الصلا ىأ[كلذن ومرامي :مهتعل اذ بح ق)اعرش ة(هنعى 0 0 هاذملا با مهب

 هيلعدرواع احأ مث هلمأتك "0 :علنمدنع تبحاوريغ كلذ ناديقر 5 له | ءىلا«”هّللا لص هربغ ىلع

 قمالكلاو (ع هل معو راع ىلاعت هللا ىل_ص ىنلا عم جاوزالاول"الا ىلعةالصلار كذو) هلو

 نا مداعاار ذا 1 !!ةعاّضالا و)هياعاضقناذهد ريالثةالصلار كذا

 عميظع تف لو هيلع هللا ىلص هءابنا ْن مووت لوها اكل مهميظعتف هيل عةالضلار ك5 1 د

 هريغ ىلع ةهال_-ضا اعنانيبهاذلا» ءاماعلادووجىأ( (اولاز كالذبم 4( س صختلا ىلعال) ةةيقلا فهل

 هدارقن :اي(هيل ع ىلص نم ىلع مهو هيلعهللا ىلص ل اةالصو) مهفلاخنن نهدي لهل |اعنيبيم هدارقثاب

 ىذا ىرج اواميفاهحت موو ممملاعطد(ع ءاعدلا ىر<اهار ع )مدت كىوأ ىنأل ىلع لص مهلا 0

 ءاعدلاا بدو  صقملاىأهعون نمو هل ممل _هجداردم هيرحوءارحالاو أىرملا ل «ىرخاو عبرسلا

 همك 2 لاق * مالسسلاك ىهفمهيولقل ازيخو م_مملعاعطعت مهجر نان م 1 ءاعدلاب م4 (ةوجاوأاو) مهةجرلاب

 ويةلامانهمدر# هردص#ي ةهحاوملاقهنالةه> اومنودمالسلاهياعن الفلا الوههحا وت دحا لك

 زمءدلا ىعم)ةهجاوملافىأ(اهيفسدلو) لاواكدحا لكل قبلي الريق ونءدا رة غلا هرك ذفو

 تطاختلا فرعولامعتسالاهي اءلدامازهوةومنلا ماقم صد اصخ ٠ ن ههنافةمع | قىذلا (ريقوتلاو

 هلوقبك .ءاهريغو ةهجاوملانعب قرغلا ن همكم اق اهو كل

 ةهجاوملابهصخ كب هل وقوءاعدلا( اضعب مدعب ءاعدك مكس ؛لوسرلاءاعد 'ولعحتالملاعت هللا لاق 5-2 و(

 كاع هللا ىبص هناك ذاقدودكو هللا لوسراب لب داب لاقي ل هودانتالف ؟-

 نوكناى 2 :هةهحأو هريغت هلع اعدلا اذكسفهرمغل سم ةهجاومهياعق لطي. 5 ةهصخ نأش سَ ةفاعإ

 هدوص 1# ةبس نمد" الا ءذ-هىق سدا هنا نهلدقام طة سقهريغنودهب ىذ :اللارمقوتلاو اظعتلا ةباغب

 لاحري_غىف( هلءاعدلا نوكين ا بح )ةهجا ءءاعدلاىق هلع سدعام ل «ىأ(كلذك -ف)هددصر ا
 ةراغو ريقوتلا | ميدصقىتلا هياعةال_دلاب ص_اذلف( ضعبل مهض عب سانلاءاعرلاعل ام ) هه اوملا

 ىتارعسالار للا ىأ ءامالاواتخا) ود :.ة> سن قوالالق: ا ا

 ةقورعم ناس ارد نس ءارعساو ةضفارلا هل اةمةخرت ةءةنسلا لهأ ءاملعر أمك( نمىأ(ان+ ويش نم

 هللا هجر(ريا |دذعْنب رعوبأ) مامالا( لاقهبو) م دقن امك هاد ب ةلملاوهو دجانب رهاط ةينكرفظملاونأو

 ىهناهيدمع" لاب انرمأةبولطم مل-تودي لع هبا لص |: دن ىلع ماسلا وةيلصتلانا ملعا وه-تج رثتمدقتو

 اضيأماللاوةالصلا موملعءايدنالا ن ما ا :(مكبوج ولال < فال“ اىلع هلدمحاو

 هيلع عمم هنأ ىذ مرسلا لاو عاكصل نو علل 2| عع ىهماوا اناا نعل ةثامو4: م ال راع نأ

 5 هريعالفده_كثثلاىفاك اضرأةيحت دن نه وهما عىلاعت هللا ىلصأا دئلاعبتءأم دنالاريغىلعةالدلاو

 ناودو ركمهناع حلا مهدارقتاب» ءأم .دنالاريغىلعةالصلاريغ فال لا لحم يت, ملفا 5 .اهيق فلا

 ىلاعت هللاب لج وزع صنخ |-] ل وهيلعىلا» ” هللا ىلص هن ص دخاهنال مب ر تال هى زن ةها 8 هارك |

 0 حصا'اوةادهالءلحازب زعزاكناو ل لاقي الو

 اهيزن هور كهوه د ءاهةقلا هيج معاك مال_ىلا هو ءمهريغ قل اةيالق اضأ» ع دثالاب صو دخمالصلا

 هانا ٠ نم مزار اموهءادآو هنخشن هدنقاعتي 8 0 اعلا ىل_صورتقرايز حف لصف

 6-00 ىحك ص قرا زلاواضبب أ ناك «م- ءاو ردص درا اراافار اموةرانزءر وري هراز ردم ةرايزلاو

 راصو مالسلا هيلعءريق ةراز كح ىف( لصف)



 ةاا

 مامر عوأ م لعوأ كلا ىلءافطعر حاب( هراز نم ةليض*و)ا رين هسعو .ك هيف ةيثرعةقية>راصو
 فيكو ءيل ءرلسوإل باوشلاو ءانثلا نمهةحم ام تل ض ةورعتالوأ لسو هيلع ىلاعت هللا ىلص هلريمضلااو
 هلو عد مف .؟وىأ( هل وعد :و* رايزلا دغع ل عقب دوش ءامىأ ل-وهيلع ملا عت هبا ىلصهراز زن 09

 ىأ(اهياع عجت) ةمعب سمر وأ (ةنسوربت رايز و)<- ا 5 ءايمرازدصإوماعشالب

 لوهفملاةغيص: (اهيف ب غرمةل هطفو) هنايب ىلأ سابك ةيوبت نياك اهيف فلاخ نكةربعالو ةنس اهنوك ىلع
 ظءعي و توما 0 ملامارومتلاةزايزو اهياعاوم-واويك فاسلا بغر ىأ ةمجعملانع- مل'هددكَم
 نعم اذهو - لاسر هيلعىلاعت هللا ىلصرازإك نيمل ىلا اهلهالا ءاع الوأ اهعم + ىفىرخ اذهو

 صوصخش هنا ىلا ةيك-لاملا ضءب بهذ“ م هت رايزب عقم .ةنيكاصا اوعأ- دقالا » نمو نك لرعتللو |

 مهرب ثايزلاب اص دقو ؟ء لاه.ةىفقونو4_عزرمشم ىهث ةءامدت :الا ىناما و ةعذب مهرمغىف هنأ و ءايسنالاب

 سنن أنةرايزلايدصقي ذقت تب ١اناؤدها ركالقحميلعن ,مو نب دلاولارب ,قدرابرك مهمازك او

 اذان وكمام سنا تمملانأ _بوهيلعىلاعت هربا ىلص هتعىورال اذ [(تط رهو ه-جرو تءملا

 ناو ةنستناك اذهاناهاك ىناعملا ذهل ةعماج لو هيل علا ىلص هن ايزوايث دلار ادؤهبح ناك نمءراز
 (رعنبا نعىود) ماوعلا هلعغياس هرم غور وبقلا لد ..ةنك ةعدب ك لذا دعامو ءاعدلا نعامتغ ناك
 امدودرمهناور ىقنعءطلاوهدضعت دهاو وفرط هلوهخ->و ىدهذلاو ىناري'. !او رازما اوهميزخنبا هاور

 ىلطيدقدر ةااوهناور هيدر هن هناءانعم نانهنعبار 5 ههنا هيدا! لوقوهيذ لاطاو ىلا هدب

 ىو. ةئيلاهلك هقر طىهزلا لوقو نيحيكعلا ىف هنا عمةراخسالا ءاعدت دحقدجأ هلاقإك كلذهيلع
 ةخسىفو وهل ىفنيبابك ةحصا |هياعقلط» وهو أن ح كلذ ممل هناهتب اعنا ال ةانال الاضعب اهضس

 انيالح ا اها .أمدقت(نوريخنب لضةلاونأانث دح] لاق“ جرت مدقت(ىلعوب أ ذاقلاانئدح) انو

 انيدح )لاق ءىلءرانكر وهكملا( ىتادقرادلار مع نب ىلع نس 4 اوبأاني دح) لاو ر شعب نب (نسحلا
 نءعرع نب( هللادبعن نءلالهن ب ىسومانت دح)لاق( فا زرلا دبع يدهم | مدح لاق( ىلم احنا ىؤاقلا
 ىربقراز نم راسلوا اءهّللا لص ىننلا لاولاقهنا)ءرك ذف امه -ىلاعت هبا ىذد(رعنبانع) مان

 3 ,ان ىهث تندنوتةقك تءجو ىعمو ]و واك ٠ معزواح* «نا هل هبا لا -ىأ(ىتعاقم هلتم>و

 ه_-ص# هنادا رملاوىعاقش هلت تاحىور وىعرشلا بو ولا هيدارملا س: اواّمهدبال ىداص !!دعولار هل

 نيدجأ نيدلاباهشخ- ءشااىدلاو .ثلاقميافعتلاو هيهيوذتال«فنل هتفاض اووريغا تسل ةعافشب

 داب زباما هل عمظع ب سانت ةسءافش صخ هباهريغأو هلهةعاف_ثمومع عم هلهلو ةدافأو ىحتيمأ ردح

 عقربامأو ب نياق لاب ؛نور شح نيذلا نم هنوكباماو مود! كلذ فه ءلاوهالا مف ختباماو ميعتلا

 الوسعم_-نذأالوتأر ني_ءال كلذريخ اماو ءيلارظنلاو ى<ادوهشدداب زيثماو ةنحل] ىف ءاعرد

 درقب د هنأ داري نا لمت<وهريغل ل صخت ال ةع اف ث صخب هنادي رآناهلك اذه رمي باق ىلعرط

 هلودخد باتكرعب ؛هناداربن اوهرايزلا ب ,دهبونتلاو في رشتللدار الر م ةعافش

 مالسالا ىلعهافولا ط رشديف نمضنالو هموع ىلع ىرجٍ ثمل م هنو؟ىرشب وهف ةءافشلا هلانت نميف

 نيلوالا ىلع هقالخ دعاه_ثاأ. لد لم لن ىف فاكهدحو مال ءالاز الوب «يود زلارك ذلن كيرلالاو

 الو عئاشلام 0 ىهذا ليل هه. ظحفد اه اها .و هيل ههنبأ ىل د هلةءاغشلا ةماضا تدافاو

 زوفلاو هو مافعلا_باوُم !ا١ذ_-هناىلار اما مثهمعاعشن اسما عم هللأ اىلدهنممظعإ

 اهممدصقيالناناوين هةهجو صلخأ ن مالا ل صدت لاسو هياعملاعأ هللا ىلإ ههنمهمياذ» !اهعافشاا كلت

 راز زم ملسو هيلع ىل عت هلا ىل تهنلا لوسر لاق لاو كلام نب سنأ نعو) هلوقب ايضانيوك : 1 ارمأاهعموأ
 همارك ب هكرمت :قاصاع ضرغزيف نمل هتلر ايزء اوان كا ابنتك يذلا ىريت

0 

 0001 و ل ويم يا و ب دا ا ع مس ع ا بلا م سم

 ا
 وعد هر سا فقع كوهيلع

 مال كاهل رم :)رازو

 نيول- ا نكس ن « مهم 05-1

 عمد# ىوربو( عم
 ىلع عمت ىأ(اهيلع)

 ناو ىوونلا عاسجالا

 ةبحاوامناليقل.ماءفلا |"
 ابيف تغرم ةليضثو)

 اميف (رعنبا نعىور
 رازب'اوة؟زخنباهاور
 قرط هلواذارم طلاو

 ىنلالاق لاق) اهاجال
 سو هيل عىلاعت هللا ىلص

 هلت بجو ىرب ةراز نم

 تلح هياور فوت تدأو

 ةمئا نمةعاجه>هكو

 نمنأ ن-ءعو) ثيدحلا 4

 لوسر لام لاخشلل منيا
 هلطلاسةتاؤسدتا
 هنيدملافىفراز نمملسو

 كالذ ا وانىأ(ايسنحم

 باوثلل ابلاطو بانحلا
 قرخآ ضر-غ هل س.]

 اهيأ هنعمىلاعا هللا ىذر

 ملاعأاوبتحاس اناا

0. 

 ك4ك.لمد»
٠. 



 لاف( ةمايبقلا 3 وبأعيةش هتنكو)ل رعدح وىد_هعو نع ملا مظب ةححسل قو ر واحمىأ محن راكي( 1 وخ ُق ناك)

 نمءظفلو ى-مبلاهاور وةمايقلا موىراوجىف ناك | د معتم ىنراز نم ظفلب هريغو ىلوقعلا هاوردق ثا قدأو رنمف رعأالىكدلا

 ةمايقلام وباهي قش .وادءهش هلت نك ايست ةنيدلاىفراز نمةناوع ونأىو روةمايقلاو ون ىرا او-ىقن اك ةنءدملا ىلا استحم ىفراز

 ىذررعنبانعرك اسع:ءاوىلع ونأو ىفاريطلاو ىنطةرادلاوامهمنس قروصنم نيديعسو ىمملاهأو راممىأ( رخآ ثيدحفو)

 ةريهشاهيفّتاراورلاوةريثك ب ابلااذهىف ثيداحالاو( ىتايح ىف ىفرازاسغ/اك:) قافودعب ةداور فو( قوهدعب ىفراز نم) اههْعّلا
 0 ةرآب ْرلاِب وحو ىلعهيلدم_سادق ؟ىلاعحدةقى ريقر زب[نموقايح ىفىف ر ازا "كف قومدعت ى رق ةرا از نماعوذرمىلعدا وراماجتم

 نم هنج“ ةعدنس ىدعنيا نعوردع هلسلوالا ىف رز» ممتةعس هل ىتمأن مدحأ ن مام ظفلب فيعطدنس سنأن ءوةعاطتسالا دعد

 ىذنل اريقانرز لاقي نأ ) كلذ ىف ةفئاطه عتود وةيمم ” نبا لاق( هللاهجر كلامو در وز هزم ىناقج دق ىف 71 زيلوتيبلا

 ه.اعىلاعت هللا ىل_ص
 ع ىكدر نءو4هم 4: الاو دادتعال | اسحنان لامتةا باسم الاو ريع كوم ال ىف فلتخا دقو هنعهللا يذر رع نعوةمسح |هنم ادّمعالاءانعمب هلاعتقاناسكحالاو هرغ وم

 ةلرتمهلىأ( ى را او-قن [) ىلاعتدتا لامي 7-5 صد 00 لع هلال مارك اةرامزلب ىادلا ىأ(كلذ ىدم دصق, نادارملافه:.>رحأو لع اهات عسبسث>|نمنافك-لاعأ اومست>اسانلااهيأ 0

 ةماعلا ةعاف_كلا ريغةصاخةءافشه.دا اراا(ةمايقلاموناعيةش هإتنك ول حصفأ رم ااوا هم اب 1 000 كارسكب , ردد هراوكاوال_صأدوركم لاني الفمد_وعوهناما ف نوكي هنادارملاوأةرخ ' الاىف ةعيذر ليث : مل

 قىنراز امن'اك_ةقومد_ءد قداز نم) رع نيا نعروصنهنيديعسو اللا ظاقزا ولأ و قولا 3 42 رلا مسأ ىآ هاور(رخ 1 ثيدح ىفو)تو؟ضرأ ىاب سفن ىردشالناكنا وتاييغملا ل سوهيلع هيلا الط هرابخا مَ 2 ر 0 قو نموهثاهب نود« وش , داب توعلسو هيلعهللا ىلص هناي مالعأ مي دملا ىف لوقىفو مدقن كت اعاغس هلناف 0 5
 نمهلظفلب اذ_هىورومدقتاك همالسدربوهر وزب نكىرذ:هربق ىقىح سو ه.لعمللا ىلص هنال (قايح تل هيأو دفكأ(د» و
 ىففاتخادقو) هنءىوراذكه( لو هيلعىلاعت هللا ىلص ى :لارعقان ر زلات ناكلام» ر 1 نانَع نباو ىدمرتلاو
 مساىأ(م ءالةها ا رعملا فال هنالهلا هج رثالامهدارأ امو ( كلذ ذىنعم ىدر هرب ريدا ندع
 رو .( 0 ومقلاتارا راو زهللا نعل ملسوهيل عىل اعت هللا ىلص هلوقن مدر وال اهقالطاوءرابزلا هلو-ةنم) ه-هزبأ
 لوالانال توبكنعلا تدب نم نهوأهنا او وليادلا اذدو ىهندعب مأهنالدل سانا ذه( رميها ىأو اولا ديدشتو ىازلا الواهور وزفروبتلاةرايز نع )ك-ةيهنتنك ةياورلاولو وجال“ 0 هللا ىلص عقي(ر وبقلا تاراوز (هلوقءدر ءاذهو) ةري ره ىنأن ءنابح نباو ىذمرتلاودجأ هأو راذهوةراب رزلا مذ ىذةقيتاراوز نونا هللا نعل مال_بلا هله
 صرتعملا هملسالابياغءاسنلا لوخدولاحرلا ةرايز قلطملا ذ_هوةراب زل رتكملااسنلا ىسح ىف روبتلا رايز ىفتاغلابملا

 ا 7777777777777 ا 00 ا 00ب07بتجتججبسبجججللا هنن نها ارز هيلعمللا ىلع( هلوقو) لاف اضن أ هيلع ديامدروأ لسو هيلع هللا ىلع هريق ىلعةرايزلا قالطا نمهيف ندم حلصي القنمتو يب امربغقاذهناك الوة>ء قرط نم ن:سلاىفنابو رمناثيدحاو خو نك سلق هشسحو ىذم ملا قرار- اب تار وام دوادوبأ اور تي د_> ىف هءاحرصمدروأك احر سو د_جا ابيل عتاذ_خمااروبقلاتاراو زب صاخ نا الز اتاري للا ودجر قنصل قمالف جلع دهم كو ||. سلا هبيلعملاميتو
 قنا اذ تناك

 0 ا دعو كلاما طئارش نة أذا كلذ نفهرك الها حالا نكمل مالعالا ض عب هيلاقات مالسلا هيلعهترايز اي 1

 نوكيقءانلا ب اطخدعب لاحرلا باخ نوكي نالم-<ذاثح<هيفوامماسج وب امالك ىأم 4 نر اح لا مبارجها وأو الوعذاب زبدخسن فو. (اهورورقروبقلاة رايز نع) يبت باتكلا ن نمةخسن فو( متيم تنك )مل داور اميقىأ ( هلوقهذرب)

 نهتفنأن كا ال عزةلاوع زحماتا اريثكر ٌراصل ا تاليلق بنان قس ليلعتلا دب وسو نيتك مهقحيف ؤىفاثلا ع 77

 (هلوقو) خوسفملاو ةسانلاهيف حمتجا ثيدحاذهفتاوماللةو عدلا ةعفنموةايملا لهالةربعلا نمابيذأمل مهتراب زمهزاحأ ناكل تاومأ رثك امافمهروبقةراب ز نءاوعنذةرفك اوناكمالسالاردصىفمهتاومأ نالذمهةح ىف لعتلااماو حاينلاو جايصلا نه
 اءوذمهريغو ر عنيا نعمام : هلو ةأاض: درر ع



 ىفىأ (ليقو)ةرايزلا مسالة هاركسلا نكستىلف ىأ (ةرايزلا مسا ىاط أ دقن ) ىتءافش ه] ثاحوأ ىتءاقش هل تسمح وىأ ( ىريقدأر نم
 ىأ (ئثبسلاضيأ) لالدةسالا ىأ(اذهو روزاانءىلذفأرثزلانا )مهض «ءلوةلىأ(لليقال كلذ نال كلام مالك هبل ول
 سلو ):داعلاو ف رعلا ىفهسكع بل اغلا لب ( ةقصلا هب رئاز لكس ماذا) هيلا تعدل ل: رهاظد ىأ نيب سدل ةخ#ن ىفو هرددعم
 اظغا قالطا ىأ( ذفالا اذه منعم مهر مهرايزةنملا لهإ ثيدحىفدرودقو) رثا زلك فاماعىأ اموع)لوةلاادهىأ (اذه
 ضء:قؤديزوىنءملا اذه ىلءىنمملا هز املالدة الا عصب ال ىلو الا: مالسل هيلعهيدت ىح ىف( ىلاعت هةحىف) ةرابزلا

 ونأ لاقو) اذه خسفلا

 ىقوى.ءاقلاىأ(نارمع
 رع وأ خل انم يمك

 اءا) ريلا دبع نباودو

 لاقي نا كلام هرك

 رقانرزوةرابزلا فاوط
 قاع هلا كصونلا
 لامعتسال لسوهيلع
 مه-_صعب كلذ س انا ١

 مهن اهيف ىأ(ضعبل
 ىلا هيو هركف)

 مو هيلع ىلاعت هبا ىلص

 مهو ىأ(سانلا م

 نا بجاوظؤالا اذ#)

 انملس لا ةي ناب ص خم
 ىلاعت هللا ىلص ىلا ىلع

 ناه-هثو (طسوءيلع
 لمع: باضيأ مالا
 ليلعتلا نوكيالف اماع
 اضيبأو لاق) اما:
 نيبةحابمةرايزلا ناف
 دش بجاوو سانلا

 , ناىلع ل( ةرايزلا مسا ناطأ د_ةفىربقراز نم) ر عنب نعهمي اور مدقت ىذلا ثيدحلا سو ْ
 رئازلاناليقال كلذ نال) هتهاركهج و(ليقو) مهونأك اذه س !كلامزءتيورىتلا ةداركساا

 رئاز لكس دلذا)هنمباوصلا ىلا رقا هسكع يهدد تعب( ئدب سدل رهلبةىذلاك (اء | اذهو) / خيبت أطخرازملاةضبقىفرثازلا ةماعلا لوقو ملا مضد رازع هيفلاقيالو رازي نموه( روزملان م لضفأ
 | ىفدرودقو) رئاز لكى (اموع س.او) هنمىفدأو هلاب وأ منوكي دق ةيلضنالا ىهو(ةغصلا هذه
 | مهو يف يكس ةمانعلا قهندب ومهند. ةمسانمالهديبع مهو ةنحا قا( مهر مهتراب زةنحا له ثيدح
 | ىلع ىو رةرايزلا ثيد_>وز<ملكلذك ناك ولو( ىلاعت هقحىفذغالا :ده) ىالعا( عتيلو) اذه
 ا هللا نالوقي كل ءم_هانأ ة:4لا ةنحلا لهأ ن كساذا ههج هللا مرك ىلنءميهنوبأ ا قوراماغ«ءووح و

 امرك امنا هللا جر نارعوبألاقوثيدحاةدئاممهل عضوت منوع متجيفءور وزن نا مكر عأي ىلاعت
 ضعي مهند كلذ سانلا لامعتسال سوي عهللا ىص ىبتلاربةانر زوةرايزلا فاوطل قي اكلام
 | ىنلاىبءانملس لا ةي نان صخراو ظفللا ادم سانلا عمل و هياع هللا ىلص ىنلا هيو هركسف ضعبل
 ل وهيلع هللا ىلص هربت ىلا ىطملادشبجاوو سانلا نيب هحابمهرايزلا نافاضاوملسو هماعهللا ىل_ص

 | ةخسن ىفو هدنعةهاركملاهجوىف(ىدنعىذلاو) ديك أنو بيغرتو بدن ب وجوانه بو جولابدي رب
 ىلع ةرايزلا قال طا نم(هعنم نا زهرنعةهأ ركلا هيج وتىف ىمكحو ىداقتعا فىأىدنع ىلوالاو
 ةبسن ىأ (ةفاضالل) لسوهيلعىلاعت هللا ىبص ىنلاربقانرز مهوقل ىأ ( هل كلامها ارك )هجو(و)هربق
 ةيفرع لبهيوحنانهةئاضالاتسلفهلعاهءاقياب(ل_سوهيلعملاعت هللا ىلص ىلا ربقىلازةرابزلا
 رك ةنودب سو هياعىلاعت هللا ص (ىنل انرز) لاق لك (لادرل هناو زار درت هلعج ورب هلارك رديكلدو

 هلت مج و ىرعقراز نم رع نبا ثيد_> نمهمدقاسا فانموهو لقى اء أم ىلءىأ(هه رك م ( ريقلا ظ

 مل مريغ هناالاريقلا رك ذنودب ؤراز نم سن[ ثيدحح_حصلاناو ف .عض هنا لاقي ناالا ىتءافش
 مهللا ف_سوهيلعهللا لص هلوقل) هيفاض[مالاكلا مدقتو هبقعتيملو ماكحالا فءاور من ادبعنال
 قرغلا ليقوهين ىذودعبىأ(ىد_هبدبعت]ةراجحلا نم مصل اوهو نثولاك ىأ ( انو ىريق ل عتتال

 دشةخسن ىفو(لاح رلا ىيعاج ل بيقو عمو وص ناكام زاثلا واهريغو# رابح نماتف ناك املوالا مصلاو ني ولا نيب

 سمرتو سنن وعؤانه نم مهرابكر وبقىأ بيلغت نارا ةيناالا مهللاءامسل اىلا عقر هناف هلربقالو سو هيلع هنن ىلص بع سوجولابدب ربمال_ىلا ىراصنلا يبن نالمدقن اك لك.-ثموهو ىراصنلاك انهحارشلالاهنانوالانودجسيإك اهنودجد 20 ارو باسم اا سيوف

 (ضرف بوجوال ديك انوا هما تدحف نها شي فيس دس سس يسود
 ةالصلاوةرمعلاو ج<اك ةيوغلةيصقهرابزلا ظفل ناهيةوديدهت مج ومىأ ) تق يسب (

 ةهاركو)كلانه لوقلا اذه عنمىأ (هعنمناىدنعملرالاو)ة -يعرشلا ماك الا نمةلنانلاو بدنلاو بوجولاو اسملاثمأو ةاكزلاو
 ىلاعت هنا ىبص ذل اانر زلاوول راوحةقو ةزمهل ارم سكب (عنا دملسو هيلع ىلاعت هللا ىلههللالو -ر ريقىلاهتةاضالكلذل ىأ ( هلثالام
 مصلاوهونث ولاكى أ ( ١٠و ىربق لع المهللا مال لاو هال لا هياعهلوةل)كلذامناوهعبتنهوكالامىأ (ههركي لل وهيلع

 مناثواانودج_باك ام نودج ؛ىأ(دجاسمهءايدنأر وبقاوذختا موق ىلع هللا بضغدتشا) قومدعب ىأ (ىدعبدبعي])



 ةليسولاىأ(ةعيرذللاعطق) ةماعلا ىأ(كئاوأ لءقبهبئااورمآلاىلا):رايزلا ظذل ىأ(ظفالا اذه ةفاضا) كال مناص ىأ (ىمخ
 و يحوي ها يمل املا 0 (اهس>و)

 ىربتراز نماعوةرم ىلع ثدذح اهنمواديهشوأ اعيش ]تنك ىرعقراز نمىبلايطااودوادودأ او راماهت هذلعا | هذ_هىلا تعدي الق
 ىلدهللالوسر رعقراز نماقوةومهنعءاحو ىنافجدق#ىربقرزي ]نمو ايع 3 فوراراع اكن نوفل

 ناكل سو هياعولاعت هللا

| 
 هانر زانلق اذاانأ ىل_ه

 هنال هرعةانر زى-ءملاف

 باوخلا ىلا جات ومانر ك ذامهياعلك_ثاذهودجاسم مهئامدنأر وبقاوذتا ىراص:لاودوههلا هللا

 نيااعدىذلاوهثيد 4 اذهنا -ءاوهيلع مالك- !| ىلا ةجاحالفانههدر و1 فف:-صملاو هانلقام

 الفقع ءااقن صم ىيسأ||م5ف:صواموورقك ى :ااةعمنشلاهئلاقمىلا مقل نياك هعبت نهوةيمدت

 ليةاكوهوهيلا لاحرلا دشو لسو هيلعهّللا لص ىنل اريق راي زن مهعنم ى هو
 بلطا | ىهتني ىحرملا ةلاذدنعو تبدذنلا ل>رتاة> ىحولا طعم 7 ا

 هدثاس لاف نءالضف لقاعنعر دصت الا مافاهر < ذى التافا رذدي> ولا بناحىجهنام هوك ا درو ىدملا اذه ةقيقح

 ىقهدنععامتجالا هرك ليةفاديعىريةاوذخة نال" ل نرسل دروإ الز قاز ل وؤ كاكا قاتم قرازنم

 اماورماك هلدرايزلا اورثك لب طققهرم ماعلا دو روزتالدا را ل_هقو هصوصخم ةئمه ىلع ن نيعم مو قايح قفرازاع 5

 فوكعلاىف دعاك هوذختن ال ىأ ةدوصخ لاح ىلع لو#دارملا هنا ضرب وهقامءىجال لايك ناعم هييسبلا طول

 فرصني مثءاعدلاو مالسلاوةرايزللالا قوثباللب ,دايعالا فهل عمت ا هريغومدنعتنيزلاراهظاوعيلع ءايدنالار انو راز هنود
 ىنعب( ريسقلاىلا)هبونعمةفاضا ةرايززا ظفل أ( اظفالا اذهةفاضا)هّللاهجركلامزاصىأ (ىمذ) ءامح الان ممهروبق ىف

 ءايدنالار وم ةاود- ئانيذلا ةرفكسا| 06 ءاوأ ل عقب هيعتلاو) سو هيلع ىل اعت هيأ ىلص فب ركل اهرعق ن-هلالذب وأ م-ماف
 دسيلءىب :.هاذ_هوفعب رذلا بابىأ (باب كادوا ءطق ىأ ( امسح وةعل درذللاهطق)دودسال ن نطاوم انرزاناوق ل ءاديجلا
 اذهوهلاةاميفكلامدارع(لعأ ىلاعت هللاو) قي ةئانمدقدقوك لام سهذمدعاوةنمىهىتلا عئارذلا دنع ءانرز نمىلوأ ريق
 هنع حصرمل هنارهاظلا وك ءلوأ لعقيالصأ هوجولا نمدج وب هيف هيدشتالهناف ه:مسجعتيامت لقاك ىو هللاو ىيقحتلا
 هيقفىساقلا ىمدعني ىعوم(نار ع وبألاقاكوهو) غن صعد قانه عقوكهنع ىورملا امناو عدوامو د قوثوتلا
 لاةفرالا صردعب نوكيىذلا (ةرايزلا فاوطلوةيناهرك امنا )هتجرتتمدقتدقو ناوريقلا امىهخنلاو ىبعشال
 ١ ريغهقالطا قهفلاخنا اوهدنعاةهمراي زلل ىنعمالهنالرد_صلافاوطو ةضافالا فاوطدل لاقيامنا هرايز ةها اركى داق
 ىدنع ىذلاو هلوق لبةةخنلا هذه لدي حسن ىف و كلام مالك ىف ةرايزلا قالطا ها ا سد.“ هلو هيلعلوع ةناةزوبعلا

 هللاهجر ف:صملا عداام #(هيبت هر مدقت ءامرح 1 ىلا كلامدرك امانا ارعوبأل اقو هدحاقا افرع حا ةيفلاخ

 نياءاورام اهّممةريثك ثيداحأ ى نهري _ةلهرابزلا فالطادر و دفة اردو هباور :!هجوال1والا هنا ىلاعت هيون نياطر5 دقو
 هلناب درو ةركنمةراي زاهنارجحنبالاقو رك اسعنبا هلقاك هتاورضعب هيدرغتىنب جو هلوةنا || نام رغسسلا مرح الا ىبحكو قايح فر 0 5 ناك قومدعب ىربةرازفجح نم لاق ل-وهيلعىلاعتهّللا لص هنارع 0 هلبانحلا ندم
 ىوروثيدحل اهذدحأ لثمم 20000 اولرم ىفاذ 5 :القدوحولا لك نههيدشتلا سلو تاعب م ىلاعت هللا ىل_صىنل

 ةهارك 0 هجراكلام عابس ملا“ اك < بلاد اقوريثك تنداخأ 0 قاضنأ هريغطرغأ اك لوهيلع

 ليقو هربق ف ىمسوهيلعهللاىلصوهوقوملاقربتماهنالورا زينا نم مظعأ هنالىنلاانر زلاةينا |] توست لاف ثيح
 هيج وثىف برقالاوهو ىلا لاقباودلا ىف ةبغر وهاس اوهعقنوهتلصل سل باهذلا نالده رك ميسر كالا
 نمو اهلعفءاشنمترايزلانالههر ] ليقوا كلذ نع ئتركمالانا حقل اراها نكن اوَكلام مالك هر و تضل ,نيدلا ند

 ل ر رنياراتخاوهدنعسجاولاك ىهو اهكرت ىاثلا لعلو رفكللاب ى سوه يل ءهللا ىل_ك هنالرعقلا ظفلد ؟ امعاةناذك ا تبحأ 17 هاش 272 5 2 هيلع 23 > اح

 لاقز عجم رحتنالباوصلابرقأ
 ةروص ىلعدر كوأ مرح نم مالك لجن ك<منبابلا اذهىف هي اع فتملاحابملا ب ردت قو هنالار 2ك نوك كب ا.حتسالابهقءامل هلا

 هيثاملدحاو تقوىفءاسنلاولاحرلا عاومجا ن هةهوركمةفصوأ ة رك نم هئيهىلهصاخ قو ف عامتجالا نم اواو ةصاخ

 اديعوهيئد در وأانسمح -وملااديعمريقذاختا ني

 ناد زا راو دم سإل



 زوراامار 2 اهّربا ديد صقل 0 زتنمىأ( جحن منا نم مامالام< -لو نماك لري : لا وه- .ةءلامدأ ربا نب ,ق>-ألات)

 دجال هلال ياا (ددنقو 9 ءلغداماو جملا ل ةأم ا!ىأمال- | هال_ كلا هيلع هترابزل مال الاةنيدمىأ (ةنيدلأب

 فلا ةئاكهي ةوال_صلا نادر هدفا ما اركلا لاغا كلت ” ق4 - ةءاذاادب رمت م4- .ةدروال(م -سوهس ملعىلاعت هلبا لص هلال همر

 اهريمغوتاناوطس ال دئع منال ناك هود 1 قم دل ا ع ىأ («- بأ وءرعوو ءرم «و) صو ضد ى »2 هم طورهبؤرب كلراو)

 ىقفدت :بةخسن قو( هيلادن ٌةسا نأك هاه ىذلادومعلاو) ريثم او ف ىفىأ( هيمدق ْئطاو «و هددن سمال هو

 *يلا ىلا دثل اعلا | سس  للاتلللا
 0 ف | 1 | او>>اذا ل 1 ةداعنم مرهم ”تاهناىأ (ح 5 - نم لآ نم 2 ماوه ف١ مدارب| ع نب ىق ا الاقل

 ةرايزلا ىن-عفىهيمردص مواولا حم ا نوكسو ماارسسك هنا ( (روزملا)اوتاءنأ
 منها خلا ض»د فاكر هاظا اوه ااوعدتةنادر الو قَد مال اع تو هومنت ىنل 2 ٠ (ةنيدلا) هلوتو

 لما دصقلاو) هلوقهياعلدب و ءاهدص#, رةنيدلاب ردح نمىارمردصم نيم امه منيت ار « يملا

 نممدقاذان اك هنافمل--و هيلعمنلاىل_صديءادتقا : لو هيلعىلاعت هللا ىل-مهتلالو ردجمىفأ

 تيمس (هري-ئمو) في رشلاهربقنعبام ىش مز( طوره و رب لريشلاو) هيةىبصودح_ ل لخدرفس
 هب لرعملا 4 فيك ( هرب ةو) 4 ا ضان رجا ض ور اومااوم ف مل_بوهي ءاعىلاعت هنا لص هلو هل 9

 دئناهسا 1 هاىأ(هيدبسمالءو) روت ااا رلاف هاج عضو ”ىأ(هلو) أت
 ىقهيلاش 20 يان ايمبلا دنتساىذلادومعلاو هيملق ع ئطاومو) ومو ل

 ال اكل 20 مثل اهدح دع لريعلا د ص ةء هنا ءدارم ناك ( اعدت ىجولاب لب رم>لزئمو)هولج

 ل->-وزءىلاعتهنلاا:ةزر كلذ لءذكلذ نمش نم معن ل: نافن ال اين..تاننكلناوزتلا
 ملوهياعىلاعهللا لصد ءا عدها ثملاو رث ” املاك ]لة ةدهاشعىمظعلا هداعسلاىلال )وصولا, زوفلا
 هدمىأ ملا مضد رمعلا غولب وهو رع ريمعتلا نذ 1 :كسىأم أه هدب( (هرعنكو 2

 هيءأم 2ءالا ىأ( اككلذي راءمءالاو مالا د !نمددصقو) الا له هد تعا املا

 ىنأن لم نبليم هسا نيد( لو :ىلأ نبا لاتو) مهرث " امقومو.فركفتلاوأ ا ركتواويظعت
 نب“: -:امة:سقوتو لجإا وسلا ةميررتتتلا امال فاك صإاو ةلمهملادوءاعلا ضب كي ,دكا

 ءلردأ اذاانال_5 ؟لردأل ا 5 ؛(تك ردأ نم صءب تعمسأإ 5 مع لاءاو راذههثدحو ن ارمملا ىفةج رثهلو

 ىلا عت هللا ل_ص نما ارقد" عقد ع نيد 0 ااوعأ املعلا نمءكردأن مدار ,لادو آروملفلا

 هللاىلسص) اهتوالثدعب ؛(لاقم خل اهتاك تا وهلا نأهن , الأ هذه اي لان( لاف 4 ء(م.توهيلعأ

 كل غةلوهناو دو (ةجاحدل طفت "ونال اي ءلعمّيبا ىلد لإ ءهادانةرمنمعيسد ئايّك ءلع

 ل_هءاهنال زيعي_لا ص خو هذمعسي الا ِه ئذ طوةسراس ذوق مدعهبش بس خقالودرتالىأ ةجاح ويلا

 زوال هنا نمرع ك٠ انام اني ايه لع لح هلوو ةرن نعم شمه ق 2مل :نا ىلاعت هللا لاهاك ءاحالا

 مكضعب ءاعدك مذيب لوسرلاءاعداول _هدتال ىلاعد هلودتا هنأ دود و هنايح قدم ايدجأ ارهمسايموادن|

 7-0 هناكن اف مدقت دقو مس اقلاى' اه هك نكي ىدانال اذكو اهءظعل !هوكلو سلا لو-رامل 7 : لب اضمدإ

 مظنملاردلا فواذه لمأ ا: َكيلع هنا ىلص هلوقبا:ههميظعت عدقةلو روث ًملاعابتارفتة.ف«:ءكروثأم|
 هلع عت هنا لصمئادنزاومم هي ةلللدالد ا دف ىأنبانعركذاسل تب .ءلا بارا هرذدعب

 رهاظوهو الناو هل مظعت هلدهمد_ةم «نأن يبق ؛فرد :الهناءرهاظو كلذ ةمر ان :ءأ حرص دة 'همانإ وأ

 ل--هئاربج لرنيو)
 لاحؤىأ (هيفىج ولا

 ع وهيلع) رفات تلا

 م لرملاو ىأ (هرع

 ىعمو ىبمهذج مربع
 (هدصقو)ءراز ىأل دقو
 نم) ءدصق نءىأ
 (نيماسملاةعأوةباصتلا
 نيعناتلا نم ىأ

 *ءدهتغا نم ممهعابتاو

 نيسكاصلاو ءاملعلاو

 عسفرلا (رابثءالاو)

 7 ذاعىأ (كلذ)

 هسعيج ىأ (هللك)
 نم مالنا لصاخلاو

 ىف تايناا ني عسا

 نكءل تاعاطاا ليص#

 ضرغلا نوكي نأ ىنبذي
 ضر جحد_ىد ىلصالا

 هيلع هنراب زمالالا

 اهغبشي وماللاوةالصلا
 ماركملاةدهاثمروضح
 (كيد-: ىفأنب الاقو)

 ةءاجهق 0 ريغصتلاب

 بتكلاباحأ هيجتحا 1
 ك7 709 ل 777 7 7_ ججااجللللي

 الدو م: لسوهيلع ىلاعن هللا ىلص ى ارقد: ء«فتونم)ن أش كلاىأ( هنا)ث يدحما ف ىأ(انغلب ,لوق»ت ةبأ كردأنم ضءتعمسمإ هلا

 هيلعاولصوئمآ نيذلاا ان وهواضب ااهدعدامأر ةبهنأ ارهاظلا ( ىنلا ىلع نولصي «» 35 ؟الم ما نا) ىلاسعت هل وقى 2 د( الاءزه

 ةرمنيع كفو ةين 0 هللا ىنابلو ةءنأىل .الا(دجماب) لودي زب نأ لالا ( كاع ىلا هللا لصلاة مث ) <23 لتا رولسو

 هب وتد هلةجاح لك تدم ىنعملاو عفرتلب (ةجاح)كالةخ ف يفو دل طق ١ ال ه) هابى (نالفا. كاان لااا

 بدلا زباوب رد نم جيلاءادر ثيدحلاو تمور



 هاب
 ايي 7 تتتتت> 9-5-5-7
 مظل لرثنمىل> وهأك ملظءتهمدق:ن أو مسالامادنلا ال كلذواثلابهصيصخت ثدحنالاذالخ||

 هللا ىنان و>:؛ىداتيامئاو انتءألاهئاضقناله_يلارظنالدمد_ةتاموضءبلانضعب نم عقيلة مذأ

 ارا هو هتلالويرال وتب نارتالا لعن ليلوالاىلاعتهتاهجر ىنارلانيزلا لوقف هلا لورا
 ةلوبقةرهمىلا ةمسذيمملا ع" هب ( ىرهملا دعس ىلأن اذن رب نعو هلى ا ىلوأ الت جاو كلذ ناب اودلا

 ءانآىأ(زهز رعلاد_.عنب 21 شمت لاقءرمغو ىلا عتهتلاهحر لم هل جرخأر وهشمثدعوهوأ

 كاإةسأ(ةجاح كد لاى لاق )هد :ءنمفاردنالات درأا ل ىأ(ه 0 اهاف)هنعمتجاو هلاد طا

 هةيأراذاف هنر زاذا (ل_وديا ءىل أع هللا لص ىنلاريقىرتسةةيد-لاتدثأ اذا) كنا ىشو اهدا

 نءامالس«ةاباذامال_لاهأر اوهياعأر لا ةيهيلع [-مىفاو ىمال_تهغلب ىأ (مال- 1 نينه ءارقاف)
 ثيد- ١ خان تذلاو هجر تءعاو تار ةثالاواب و ك6 ناكاذاألا رفا لاقبأل ل يةومتلظ تقع
 ا لاوأرك فاك نادر ون ماحوه لا ةلاوروك ذلادي زب مغىأ(هري-غلاقو) هسق نم ىذلا

 هلوأ عذب (درسإ راد لياكار وهشملاةفياخلازي زعلاد عنب رعىأ(ناكو) ناميالاس عش ىف

 ديعسىفأ نب اديزي نعو)
 مه حتقب (ىرسهملا
 ءايقءار_ةءاهنوكسو

 نبرع ىلعشمدق)ةمسأ

 هدءدواملق رب رعلا دمع

 ىأ (ةجاحك ياا لاق
 تنأاذا) كك ىو

 ىنلاريق ىرت_ ةئيدملا

 لس ري ىااماذلا رقم تناكاومال/ ماشلا نمدن ربلا) !سوهيلعىلاعتهللا لص (هيلا)لسرأ ىنععدربانمأ] 2-4 !ءىلاعت هلا ىل_ص
 كالذناكو ةثءلاكاذر غد صقلالمال_لاهأر قد وهمال_هغءاميلمل_سوهيلع هللا لصهللا ل وسرىل ا الوسر م أ ةقيةحىأ (مل-و

 الد عدسم لو ؟ىذلالو-رلاوهتح ل َئ ل ريلاقمممدح أ كلذر كن. لو نيعداتلا نمز ر دصو هأرذاف) هلو حو هلك وهو

 م-هنال تنذلا عوطقمىأ مد ةدي رن مبرعم ىمرافل-ىالا قوهوم_هوكضوءاغاخمارمأ خيلبتل تلو
 001 1111 لل نوام كو لع رامغالا عيال هزل ابمك تالا لزاتلا ف نوح ضراوناك زو< وهثارمسكو ةز وه

 ىد ؛اوهود ا ماطمه- 54- ةءقحراصولوسرلاىلعول ان[ تاك

 نودعم موقد رمأأ اأو ةالولاودالملا لا ا سو رد ريااسحا مواليمرثع

 يحال 5 اكو هنر اءخالالدو ؛ ريا ب اضمههجو مظءرعأ عقو هي

 ه-يلعدال_ترب وهلءقد رعنباناكو د -_توهيلعىلامتهلا ىل_صهللالوسرملا مالا نوملسرب مهنا ١
 ناكنا اول سوءياعهّللاىل_ص هللا لوسروام نعل ىذر رعور كل ىلالو مال_لامالسلاوةالصلا

 مال.لاه_اعدروءدت ءهراط هلي ضقاذ هىفن كلا كد ءىدناك ناو هيلع لسن ممال_سهغأ

 0-5 ادآهيلع ب هناف نال :ىل عىل ل- مل نم فال هيل هياع بحال هنا ىلإ ةهياآلا رايك هسقنب

 لا ناكولاكار وهنا لبدرلا هيلع لا ىلعس< و رهاظو هاك لوبقاامدسعب احرصي ناىأ هلإ| ل

 هغيعحاؤو هلوأل صو

 ىل'نباهاور ثدد-لاو
 ىقومبلاقنرط نمايئدلا
 )م ريغلاو)هن :عسعشلال

 متاخوهو ىرهم اريغىأ

 قملاءاوراكنادرونيإ
 (ناكو) نامالاسءكااىق
 زيزعلادبهنيرعىأ
 ىذلا لقا قعر ماوتاءاز ءادحالا نمادر وءادترا مال_.لابد_صقلاناناه_ممدب قرفوارمذاح نوجا ذر( دوي)
 اذاو هتعطاقممل_ءعوهثلصاومهدصقلابث' للمال_ىلالاسراتذةندحو ءاي> الا نمب هع ةوسلغ ىأءا ءار ماكو مدعو م

 كلذ هنأش نمىأ ة هم را ة_هطاةملا ىلا ءسووأابدست همك عممك رتنأك هيدصةااوهاذ- هناك دلال
 هنمدادهةسالاهءد_صقغالاف مل_سو هيلع ىلاعت هللا ىل_ه هل مال لال اسراام منا مصاقملا كحل أسوللو 2

 لاققيالو تجوال ةن- سعي! لاريغللةلَهضةباستك | مدعالا هيف سدل هكرتق للا ىلع ةكربلادوعو سس 0 هت هللأ ىل د
 تدوةتوريغللةليضفلا باسنك !مد- ءنيبحضاو قرفلو ةنانال مارحرعغلا ىلع لئاضقلاتيوفن هأرقياماشلا نمدصاقتلا
 مالا نأ هال هلا ةلاسرف سوماةلاب اص لاق «(ةدئافإو ريغلا ىلعةل صال اهل ي_ذغلا مالسلاهنم

 اممموةربث كتارا ء>اللىأه- ءلعوالصلا ع نملضغ أفي رم هلا ريق دنع ل_سو هيا عىلاعت هللا لص هيلع

 ه«ضراعي ودل ا ماتت ر دل تيار ر طة حا ىرب_ةدنع ىلع ل- سل لل 0

 ٠ هه هلا سوه دما لميا مال عإب ييميتت كيصينملدلا

 أ هتاتالصورام لع”اموأ ارمثع ةدح>اولا ةالصا لدي ىلصملا ىلع هت 11 ال وربه ىلص ىلاعت هنامدقتام

ٍ 



 هالصلاحدقفا هنا تنذظ ىث> هيدي عثرف) يديني ىأ(فقوفإوهيلعىلاعث هّللاىلص ىنلارمتىفأ كلامي سن[ت يأر مهطع لاث)
 نلعلو مالعالا نمدحأ نعماةملاكلذ ىف هرب ئديلا عقر بامحْسا ف رعبالا ىفرصنا مث ٍلسو هيلع ىلاعت هللا ىلص ىننلا ىلع ملف

 أما ة رايز لكد نعمان ةلاحتمتبلطفأ ض :ذمذ ةبخوةيحتلاو قالا راعشملاب مالا ةيلضفأ هج وءنأ
اماةمىفايقابناك ناومالسا ارارمتسان مىلو أ ءدعب تال صلاف ءاقثلا مالس تلساذا

 كلذلل ديوةراي زل

 تيأرمهضعدلاه) هيلعةال_علا مذ هناا رك ذمال_!انأدسب رئازلا نااورك ذا مهناف ءاملعلا عميذص

 لو هياء ىلاعت هللاىلص (ىتلارعت تال !سو ه.اعدّنا لصهتلالو_سر مدا ىفاصهلا (كلام ب سفأ

 هيلعىلاعت هللا ىل_صوراز نا سح م هناوءاعدلل(هسديعفرذ) في رشلاربهلادنع(فةوفإهتراي زل

 حاتتفالنيديلا عفر نب هنال(ةالصلا حمتتفاهنا تننط ىتحإ) عرضي و هن عف شمس ووعدي نأ[ سو

 هيدي عفردمد(مل_سوهيلعمتلا ىل_ص ل اىلعإ_سقإر وكذملا نقالة لبقلا لبق مناك هلعلو ةالصلا

 كرصمملاعبهو نهللادبعوهوهنع(سهوئباةءاور فكلاملاقإل»د:غنم (فرصنا مثل هئاعدو

 (اعذوملسو هيلعهّسا لص بنلا ىلع) ف» مئلاهريقل رئازلا(ملساذا) كلام مامالا نعىور نموهومدقت

 اذهري_غىف ىعادلل ب ة#ك(ةل بةلا ىلا الغ رمثلاارعقلاا ىلا هج ءول هدنع( ىف يإ)هن ءاعدلادب رباس#

 هللا بص هءاع(مل-» و)ءاعدلالاحىف رمآلا نمي رقي ىأ(وثدب و) بدالا ف الخ ءرايدتسان الن طوملا

 قحاب همركملارب_ةلاراد_<نطيلاوأرهظلا قاصاا»ركيف (هدسيب رمتلا سميالو) إ_سوهيلعىلاعت
 هيلع ىلاعت هللا ىلص هعميدالا ملاذ نم كلذ فا ن ”الارب رحاب رولا هيل ءرتا كارا دجوراذح

 هيلع هّللا ىبص هتمالهيف للان ذأامالا سو هيلع هلا لص همظءبالن ا دحأ لك ىلع نمعت مث نمو سو
 ثيح نمدراولاةزوا < لب هّيابذا.علاورفكل ا ىلا ىذغتكلذتز وادم نافرثدلاب ق يلي مهسنج ف لسو
 رابدتسا ولسوهيلءهللاىل_صههج ولامقتساو نكمأامدراولا ىلعرمصةيلفر وذ ىلا ىدؤت ام روه

 لوقت سإ هناةفيذح ىلأن علل ةنام مامحلا نبا لاو ةفينح ىلأ نعل ة:وروه او ىفاثلا بهذ «ةلبقلا

 وهو ةلبقللهرهظ لهو مركللاربقلا لبق ب ناةن-لا نمنارعنبانعىور أسءدودرعةلبقلا

سل ءفالذ ه.هذم نا ىفام ركملال وك وةقيشح ىلأب هذمنم حديصعلا
 مسوهيلعهللا ىلص هنال* ود 

 هبناك ةرايزلا لاحىفمايقلا سحب وهيلاهجو ياسا هتايح ىف هينأي نمو هرئازب لعنه رض ق ىح
 دارأ امهندب ريخ نمو روه«ادنعف. رشلاريتلا دنع س وللا نمل ضفأوهو في هلو ةبفدصم|هيلع

 بدالاب ىتيلالا هنال عمد رتيالو ش رم#غيالو هيثبكر ىلعو نأ ل ضفالاف ساج نافةاوا ل! نودزاوحلا
 د_:نعىفةينا)ابأرهدعأوهنسحةسأالىأ(ىرأال) مدقتك هلياتك مسا( طوسدملاىف)كلام(لاقو)

 (ىذو) هيلع( نكلو)دارأالايعاد هنوك لاح ف ىأ( وعدي لس و هيل عىل اعت هللا لص ىبنلاربق
 ل_ةنواةلطمفوقولاب احا مد_عذلامس هذمن اهرهاظو فوقوري غنمهد:ءنمفرصنيىأ

 بحة مهنافراو زلاءاب رغللالاهبنيميقملا ةنيدملا لهال«دنعفوتولا مدع ب ابح:-١ناهنعةيعفاشلا
 هريق ىلا لمد ال هرب_غوىفدملا نيب قر ةةرعور كب ىلالوإ توهيلع هللا ىل_ص هلءاعدا] فو قولا مهل

 اضي أى أيسو عئارذلاد_ىف هتدعاقىلعءانبةب رقلاوةدابعلل هماي أر ثك [أىفهين أيد جاك في رثلا

 بابحة سا ىفءري_غوىفدملا نمو قرذالمناهريغدنعع_.كيااوطو لا نغشت_صملا مالك فكلذ نايب

 ىنأن بالاقو) هاذ هةثالث ل لا ىفناهنملعبام أ سو ءاعدالهدنع فوقولاو هنرابز نمراثكالا

 ىناحص كا هوب اهوبأو نيعباتلا مالعا نموهوريغ_صتلابةكيلم ىلأن بها ديبع نبهللادبعوه (ةكيلم
 ىو(نوكينابحأن مة تسلا ب تكلا باحصأ هلجرخأو ةئامو ةرشع عسبسةن_ىفوت هنباو ل لج

 ىءءواولا ثاثمءاجوو هتلياءوهتهجاومىف ىأ (لسوهيلعىلاعت هللا لص ىنلاءاحو) موقي ةخسن
 مس هيض مسسمسس ل

 ه. عمك وهناحسهتلااعد

 كلام لاقو) مالا هيلع
 ئأ(بهونباهداو رف
 وأوهىأ (ملساذا) هنع
 هللاىص ىننلا ىلع) دحأ
 اعدول_تو«_1ءىلاعت
 ربقلاىلاههج وو فقي
 تبهذو (ةلسقلا ىلاال
 ناكسانملاب ا رأض »د

 و-ةوالوأ مل--درئنزلا
 م :ريقلاىلا ه-> ودم

 لقت موهو هللا عديل
 هيلع أر 5 وكةلمقلا

 (ونديو)ماللاوةالصلا
 ربلقلا ىلا برةيو ىأ
 بدالا بأني ابرق

 (ري-قلا سميالوإ-:و)
 ةكشو هتبةرادحاذكو
 مالسلا هلع هن ردد

 مدعل هم-ةبالي(ءديب)
 ماركلاةباصقلا نعءدورو
 ماسقم ىلاب رسقأهنالو

 ةداعنمكاذنالوبدالا

 هل-ةنامىلع ىراصنلا

 كلامىأ(لاقو)ىلازغلا
 (ىرأال طوسلاىف)

 (ف#ينا) زوجأال ىأ
 ىنلا ريقد_:ء)دحأى أ

 مو هياعىلاعت هيا ىلص
 ملي نكلاو وعدي
 هرهاظد اذه (ىغبيو

 مهللاهنع قيبسام ضان
 نايباد_هلاقب نأالا
 نبالاف) لماةل.ك الا

 ى:أامأو سابع نبا لأ سا تن كو ىف ءاطلاهاضق ىلع ريبزلا نا ىنثمد لاقهي_ضاقورمب زلا نبا ن ذو * ىميتىداةربغصتلاب (ةكيلم ىأ

 ءتلباقءوهةوجار هيف ىأمضيو دارلا م. (-و هيلع ىلامت هلا ىلص يذلا هاح وفق. ناب أن م) ناهد ةكيام



 ئأ(هسأرىلع ريقلادنع)ا توج ىف ىأ(ةل بقل !ىفئذلا) سأرلا ملظع وهفةحتفبامأو فورم فالار سكب ( ليدنةلا لعجي ل ف)
 نياىأ (هةيأر)هيؤنم ىلع ىأ(ربقلا ىلع سد رد ني 1 اك) مهءالعاو نيد أل ا2!نهرعنءاىلو موه ( مان لاقو) هسأرسايذا دع

 هيلعىلاعتهللا ىلع( ىنلاىلعمال_سلالوةيفرمقلا ىلا ند ) رثك ألد ىدعرةكأوأ ةخ سن: قو(رثك أوةرمةثام) كلذ لعفي رع
 موىأ(فرصني مث)بدالاىلا ب رقأ اذهور ع ةينكو هو صفح ىلأ ىلع السلة سن ىفو ( ىلأ ىلع مال اركب ىلأ ىلعمالسلا) سو
 هريغو ىومملاهاور كلذ ىلعدزن

 ىأ(مل-سو هيلعيلاعت
 ريغملانم) هذوعق عضو

 ىلع )هدي ىأ (اهعضومت
 دع_سنءاهأور (ههجو

 نس نجل ادع ند ع

 اعضاوهارهناىراةلادمع

 ىستلادع_ةهىلع هدب

 مس .وهيلع ىلاعت ها ىلص

 وأ ةله-هم رك فاق

 مقالا ردو رعت متلاب
 راع لا لاو
 ود روك

 لسوهيلع ىلاعتدتلا ىلص ٠
 ىأ (دد»_ىلا السخاذا
 (اوسج)سانلا ةماعنم

 ١ وسموأ وس>ىأ ةلههملا

 ةدقعلا أ( رينمل ةنامر)
 لتوتلا)ةلفؤزلل ةعاشملا
 ناك ىتلا عب ( رمسقلا
 مال_-بلاه_يلع اهذخاب

 ىلعتم(مهتمايك) هليوم

 اود_سك ىأ وسحب

 نويللاباط مناسب
 نامالاّداي زىفةكربلاو
 دعس نيا هاورةل يضل |ىلعّة]ممشملا ةليسولا لهم هناحمس هللا ىأ(نوعديةلبقل ا اولل.ةنسامث)ناسح الان اقنأو

 هللا لص ىلا دعقم ىلع هدي اعضاو رع نيا) صدأ ىأ قروةخسن فو(ىورو) ه1

 ةاحتءاتوههج وههجو لباقي ناهانعمو سوماعلا حاضت اء ىفاك اضن ءاتلا ثاثموهوماخت
 ايذا ع ىأ(هسأر ىلع) فد مذا (ريقلا دنع لل !قىذلا ل دنقلا ل ء>ق) ةمختدكواولا نمةلدمم

 سأرلا ميظعلا انعم فاقلا فب وفو رعموغو قلعي جاح ز نمحابصمفاقلا ريدك ليد ةلاواف

 ىل_صاقربةلا نسب وهندب نوك ناوهرأب لا ةيفيكلداشراوهوهدئاز هنوو ل يعن ل قو لءاعق هنزوو

 قناكاكبدالا قيلأو ىلوأ دعلا نا ىلءىيمادهومث الث ليقو ع رذأ ةهد رأ رادقعه:عدعس هنأ ل يقذ

 هلماعي ل_قوىلوأب رقلاناىلاة.كءلالا ض»:سهذورثك الاهملعو مْسو هيلع هللا ىلسص هنامح

 هياعةمويلاامأو لوألا رصعلا ىف ناكامرا.ةعاباذهو سانلا ىفالّخاي كلذ فات هتاي-ىف هتامأعم
 ىسنمهارت_ثارعنيا لو هزمرهنب اوه (عئان لاقو) ل اب_ثلادنعىف.يةرئازلاودنم عن؛ةروصةم

 ازهوىرقملا ندمان جرأ ادمعنب عدانريغوهو ةرميع ع به تقؤدلاب ىقونليلج ىدانوهوناسارخ

 رثك أو ةرم ةئامهتنأر )فد رششلا (رعقلا ىلع تا روهثلاىاحصلا(رعنياناكو)هريغو قييملاهاور

 (ىنأىلءمالل اركب ىنأ ىلع مالا ىلا ىلعم السلا لوقو ) هارسم مسي هلوة نمل دب (ربعلا ىلا لأي
 ىجشالهنا ىلاةراشا هيقو لق( 7 فرمدخي مث )هنعملبا ىذر باطلا نب ر-عصقحىنأة>--نىقو

 فات <ليقو ل_وتلاوءاعدلاوءانثلا قءاشامليظب ل_.ةورصتخو ماللادنعم الاكل ليط: نأ
 ركيىنالوخأت د مث لسو هيلع هللا لص فد رمشل اهسأر لمقنمةرأ“ زللقاءولاوحالاو سائلا ف الاء

 هنالرع لج رل-قنمقأدلءقو قيلأك و ملام لعن فرشالاف فرشالابأ دي ةاممعهللا ىذررعو

 ريبكلااةنيدلملا خب رات فر وك ذمفالتخاةثالثلار .ءقلاعضوةرفيك ىنوال لقال. اقرخأتي و بدالا نم
 نيىحنامدقن ( ىثيلل | ىك نب ىدي هم اورنمأطوملا ىو) هل عادم سدل لصقم ىدوهمسلادمسأل

 ىععانه ىلع( وهياعىلاعت هللا ىل_صينلا ريق ىلع ف2: نأك هنأ نانن كلام نع أطوملا ىوار ىدي

 مد_ةئاكر همهيقف نجلا دبع(مساقلانبادنعو ) وعدي ىنععىل_صد وأ هلاعبت ( رو ركبىأىلعو
 وهوةب_منعأب ودل_حومءاناهدعت نوثلا متثوةلوهملا يعل نود فاقلا حقي (ىنعقل او)

 دوادونأو ىراخبااه-:عىور مال_ءالاد_> أ نجرلاد_عوبأ ىنراا سنع قنيةماس نءهللاد-.ع

 امهريغو ناخيشلاهلج رخأنيةئامو نب رشعو ىدحاوأ نب رذعةذس ون ة-ححة-ةةوهوامهريغو

 ىفكلاملاق) ماك ىل_كياظفابال( رسعو ركب ىلالو عدي و) ظفاب كلام نءامسبتياو رىف مل-ءاك
 (لاق)و ( هناكرب وللا جرو ىدنلا اهي يلعمال_ىلا) رئازلاوأ للا لو ةيهنع (بهوناةماور
 دياولاو بأى ذاقلا لاق)و هيلعمال_سلا دعب( رعو ركب ىلأ ىلع إس وطو_سملا ف) كلام

 (ىاابلا
 هريةدنعىأ ( لسوهيلعهتلا لص ىنل اريق ىلع فةيناك) رعنباىأ(هنا) سادنالاملاعوه (ىثيللا ى<نيىهءاور نماطوملاىفو)
 مايقلا ىف ماقملاربيةتريغنم مالسلا ىف مهندب عمك ناكم ىف وهو ىأ( ع وركب ىلأ ىلعو سو هيلعمتلا ىلص ىلا ىلع ىصيخ) ةخسن فاك
 لدبىأ( رعوركب ىنالوعدي و)اههريغو سمو ىراخملاه:ءىور مالعالاد>ًا وهو( ىنعقلاو) رصمهيةفوهو(مساقلا نب ادنعو)
 ىورب و( مالسلا) رئازلاىأتر وسكسملا مالا ديد كنب ( مل-لالوةي) رص مملاعوشو ( بهو 0 1 ىكلاملاق)ر .عوركيابأ ىلعو ةظفل
 ددلولا وبأ ىداقلالاق) ناك ظفل ىاب(رع وركب ىأ ىلع اس وط و_بملاق)كلامعأ( لاقهناكرب وهللا ة#<رو ىنلااهيأكيلع) مالس

 حوجم نتملا ىلا عج !رياذأ وما يقو هلوقىلار مع نبا ىف ارو هلوق ى هور ابعانه ىراتلا ىلع نع ءدنتملا عستىف عقو دقو



 ىلع: ال_صلاوأ هللا ىناب يلع ءالص' الوع .نابىأ(ةالصلا ظمأ ؛ىنالو ءدي هنا ىدنعو) مالع الادأو هو ماو :دحوملاب( (ىحابلا

 أمم ِءاستاوملسو هيلعاوأ ضاونم ع نيذلاا يأ اي ىلاعت هلوقهيلعلد اكلك اولد [مالسلا نيب راهتس منهل ناناشالو يال

 لوقيناك هناهنعىرخأهداور ف٠ ءاحث يح مدت ما ىأ( فالخمتا نم رعنباثيد>ىفاك)اضإ :أامفوعدب وعن( رعو رك الو)

 ملسو هيلعهتلا لص ىنلا ىلع ىلصن ناك هناهنع ىرخأ ه باو رو ىنأ ىلءمالل اركي ىلأ ىلءمالا ل وهيلع هبا ىلص ىننلا ىلع مالسلا
 هالصلا فلي ىنللوعدي هنا ىدنءىجابلا لوق عصب ىيكسفالالقتسا» هركد ءايسنالاريىلءةالص' |نامدقتدتورعو ركب ىفأىلعو

 ع-#او هلضفالا نا لص ا اواسلغت وأ عمت مق وامه ءاءةالصلارك ذناةيئاثلاهباو رلاقرعنباثيدح ناتي ءاغو رعوركيىفالو

 ةمالادحأ (بدبح نبا لاقو) ل وعملا لوقلا تفل ما“ ةماللا ظفاب امه دخ* فهامحاصاماولك الا ىنلل مال لاو هدابهلا نيب

 ءاملعلا صعنهرك دقو مل_بوهيلعىلاعت هللاىلصهللا وسر ىأ (لوسرلا دج ملل خداذا) رئازلا ىأ(لوقي وز ةحضاولا فنصمو

 ىلع ) هماعىأ( مالو هللا ه8 مسد) ىوغللا انعم مهوت ”) هناحمس هللا ىلا ةفاضالا ريغ نملوسرلا قالطأ
 (ماللا هيلع هللالوسر ب

 هالصلاهيلعةخسن فو أاظفلب ؛ ِلسو هياعىلاعت هللا ىل < ىنللو ءدب نا)ىدنع ع مجارلا ىأ(ىدنعو)هتج 0 2:(ىابلا

 (انيلعماللا)ماللاو مد-ةنىذلا( رعنباثشيدح ىفءاحاك رعو ركيىنال) وعدي( و) مدقتاك مظعتلا نماهيفامل(مالصلا
 هفطل نمو هبناحنمىأ ىطرغلا سدمح نب كلملاد- .ع(بسدم> نيا لاثو) هلمماذ هسسل سانلا هلوقيأ مكى :وط ليصغت 00 لاا ا يس اعدلاةغنأنع ىل(الخلا نم )رمال هتللادابع ىلعوىأ امهياعىلصيالو هوركم لك نم ةمال لابامهو ءدم ةرعىلعمالسا اركب 17 ىلع مال-لا هيف هلوقو
 هللادص) همركو (لوقي و)نازيملا فهتجرتورذكللهب سن نات غتابالو ةحضاولا باك: صمةقثل ا ليلحتا مامالا
 ىلوالا (هثكمن المو هلا لص (هّلا لو سر ىلع مالسو هللا مس ) إسو هيا عىلاعت هللا ىلص( هللا لوسردج مل خداذا) رثازلا
 د لغإ ملسوة دايز باوبأىلحتناو ىف ونذ ىلر فغا مهللا د_ه ىل ءهتكل ءالمو هللا ىل_صوانب ر نمانياعمالسلا) او هيلع
 8-6 ذ لرفغا مهلا ىلا هقوشةضور هن ل دوملادج لا بابن م هلوخدن افا وهلا يىاصوبامىلرمسا ىأ(ك تنجو كر
 كتجر باونأ ل عتناو اهقي رط عاطق نمهللارمصتعاةادوملا ب رطلا كالو رك ذاع مءاعد ب سانت ءءاح رىوقو نانحا
 ا (كتنجو عكراو رينملاورمتلا نيبام ىهو ةضورلا ىلا)» اعدلا دعب (دصتا مث مج رلا ناطيشلا نم ىانغحاو) هلوةي

 ع الو ةدعاسملاىأ ( دهن او) سو شراو زنم(هيلاثج رخام ماس هلأنو)ةالصلا كا ىف كتءاطباسثك | ىأ (اهيفىلاعت هنلادمحت) .دنعىأ ( ربقلا,كفوقو لبق ) ةمعنلا هذ ارك ثدجسملا ةيحت( نيتعكر اوف
 ناطيشلانم ىظفحاو)إ|- ىف انفك ىأهزمهلاب ( كاأزجا ) ىوبنلا دج _سملا نم (ةضورلا ريغ كلا ةعكر تناكناو) هلوريسيشب
 هسواشو نمىأ ( مج لا هيلعلاةدقو) سو هيل عىلاعت هللا ىف_صهمءادتق باور ش 1 اىأ(لضنأ ةضورلا قر 0

 (دصقامث) د ريقلانيب ,اموهياعم) اكلاىايو (ةنحلا ضان | رز مقضو ريكرب ذموىريسق نيم مالسلا
 ىأ (ةضورلاىلا) ةسنحا ىلا ل_ةنيهناو هضيقس ل عم لسفو يابس ومو[ يسال: اراو ويلا هج ون مث ىأ تافئلا مف اهنمهناكفاهوخدلا ىدؤ هناا ضاي رنههضو رهنوك ى-عمو اعارذنمينو حرم ثملاو

 نينا ىهو)ةقيرشلا || يسلم ىرينو) لوالةمتنم هناانه هبمالك مهدانإو نايات
 ةيوفطصملاةراب , زللىأ(ربقلاب ك فوقو لبق ) هىدومعلا هتضتقا[ك هب ودرلا ى < مايقىأ (نم“ .هكر) لص ىأ (اهيةمكراف رينو ريقلا

 ةالصلا ىف ىأ هيف ةحسن ف ةونيتعك رلا ف ىأ( ام بيف)هناحبسهتلا ىلع ى ىشنوك لاحىأ(ىلاعت هللادمت) : ةيومتلاةيحتلاءاداو

 حيج ىف ىأ (هيلعنودلاو) دصاقملانمىأ(هسبلا جرام مامتز امهنم غارغلادعب وأام مختل ىأ( هلأ تو) ةضو رلا ىفوأ
 عضاوملا ىفاذكو(ه ور ىفو)ة:لا نعلاتفك ىأ( كانأزسأةضو رلاريغ ف)دج لا ةيحتامهو( كا" هكرتناكن اوزد_طمارملا

 هئئاعد صتنغا( ىتدب نيام مالسلا ومداصلاه بلع لامدتو ]اهلضف ىف ثدداسالاذو رولىا (لضذأ) دج_لاىفةل_ذاغلا
 ةليسواماوافوصولاحابيلا لني نابة-ةيقحاماىأ (ةنحلا ضان رنم هدو رىرخامو) ىر نع ؛امهناو رو هنعرب ملا

 نائروب عضوملااذه فرك نلاوةالصاا ناهانعم ىبدقلا لاق دسقف افوصول هثءاو افوخدلاس -اويف هدابعلا ن وكس ناب

 وأ ةبتعىأ:لمهمنيعفءار نوكسذةيقوفمذب(ةعرت ىلع ىرينمو) ملسعأ هلو عيا نم عنمالو لوق||م«ةسعطق هناك ف ةنحلا
 ةعفنرب هضور



 ةريخالا هللا نودب هاو رو ىثب ل دب ىربأ اظمأب رغ نعىنطةرادلاو ركبىفأ نعرارملاو رباح ن عد« هءيذجأ هاو ر(ةنحلا ع رثن*]

 ةضورلالهالا ىفةعرتلاو دعسنب لهسنعةناوعو: أو د طققماو رو رعنبان ع طسوالا ق ىناريطا اومرب رهىنأ نعق مبا

 ها. تناك ن افةصاخ عفت م ناك«ىلد

 مدرع اذا هباور ىقو
 اوعتراقة:41 ضار رب
 دجاملاب ضان رلارسكو

 ناحبسلو-غ_عرلاو
 هللاالا هلاالو هلي داو هللا

 ”)كاذوةورمك أهّللاو

 ىأرعأ»انعمربخ( ىف قت
 ( ريقلاب) رئازلاابعأ فق
 ال_ءقمو هنماس رقىأ

 ىءأ (اعضا اومم) هيلع

 0غ أرق ودم) هسةن قال دعم

 3 مد>ىقناامظعمىأ

 اع ىو هيلعىلصق)

 هدأ ىأ ( لرضحت
 ركب ىفأ ىلع ستو)
 ىأ(امف وعدتورعو

 ناوضرلاونا رفغلاب

 (ةالصلان م 0 وز

 وأةدامعلاوة-عاطلاىأ

 بحاص ىل_ءةال_صا|

 ىف :دايسلاوةداعساا
 هللأ ىل_-ص ىذلادح_سه

 ليلا بو هيلعىلاعت

 امتاعاس ف ىأ( راهنلاو

 د>ح_سمىتاتنا دنالو

 نايا كرخنالو ىأ(ابق

 ةراب زو دح_سملا كلذ

 ناك هنأق ده_كملا كلذ
 هيلعملاعت هللا ىل_ص

 تيس موب لك اتاي لو
 دميءايقوايثاموايك ار
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 ءادهش ىأ(ءادهشلار وبقو ]هفرصومريك ذنوهدمرثك الارهثالاوعنيو فرعي ورك دبوتنؤني ورصقمو

 رك ذلا سلاح ىنعي ةنحلا ضاي رىفاوعترادر ووةْضور ى-هف نءهطمىف

 تا ا

 ضغولالجاوةبنهبايدأتنوكسىأراتر و عضاوتب أ (ارقوتماعضاوةم)هدنعىأ ( ربقلابفغقت مث )
 ىلوالاهري-غلاقو ةالصلا ىف ىنةيإيك هلا هش ىلع هني عضد هنا هكسانم ىف ىذا نمر ك-لالاقو فرط
 مل سو هيلعهللا ىل_صهيلع) رئاز لكل باطخلاب( ىل ة) هنعى سهم «هباق ىلص لاب همشتي الثا ل اسرالا

 ةحبسبافدعت_فر ومال فاك _:ريغنم كلاب رطخ ىأ ( كرضحاسع) هيلي ءانثب هيلع ( ىثتو
 ىمد سل مظعت داب ز«يفنا نم ماوعل اةل_هجهنظيامو ضرالا ل_ي.ةدوءانكتالا عسب واهودو

 ىنلادحسمىف هال_صلا نمرثك او) رمامامههاقمبسانياع(امفوعدتو رعو ركيىنأ ىلع سو

 ىفاألدعت اذه ىدج مى هالص هلوقيداراوهانههدح؟دارملاو(راهتلاو ليللاب 1 سو ةيلعدزرا ىلص

 ىووثلا هلاوأ[كه_قد زامالإ سو هءلع ىلاعت هللا ىلص هنمز قادج م ناكاموهوق أن اكهريغؤةالص

 ىلاىدح_بميىفديزول ثيدحلا ىفدر واع هيلع ةيميت نبا ضارتعاوه:يعتاذه هلوقب ةراشالاو هريغو

 هرهي غنم لضذأ ل والا نا كشدالوه> ولك نم هناوأدسمىج ذءةالهنايدر ىدح هناك ةقيلحاىذ

 نبا هلاأك هبناحالو هرهطظ ف اخرمقلا لعج رئازال جءنيالو بيغا ايرام+اوةزجعمةدايزل |ثددح ىو

 فوءنيورع هيف ىبةنيدملا نمس» رو طوم مءاوشو هقرصص عن موهثرمدز وج ةثنؤ ور ذبو

 ىلع سس أ د> ل ىل اعن هلوقب دارملاو و هيأ ىلصو ل سوهيلعملاعت هللا ىبص ىنثلا هان ادم ىراصنالا

 ةمكحو تدس لك ىفاو_كاموابك ارهروزب م-توهياعهّنلا لص ناكو أ اك ح-جارلا ىلع ىوةّدلا ىلع
 دحأ لهأ ىطعأو هدعدأمو وةعجلا لبقامون مهراو رينوملعي قوم لاو هلهأة راب زهنايتاقناهص مدت

 لاقي وةرمعك هيف نيمعك ردالص لو هيلعهللا ىللاقوابق ل هال >سأ| بن لضفأ مهمال سدا مود

 ىلاعت هللا لص هللا لوسر تي أرلاذو سدجتو نيت 0 ايهنعمللا ىذر رع ناكو معلا دسم هإ

 ليالادابك اهيلاانب مذا ص رالاف رطىف ناكولل-:مهن وطن ىلع هن راح>نوملةنيهءاكأو سو هيلع

 دجاسمللانمهربغ نايا بحس اذكو نيترعسدقملا + ىلأ: نا نمىلاس>أ هي نيتعكرئالصلاقو

 مهونيدوهعملا (ءادهكار وبقو) نيتلبقلا دجسك اهيغ ملسو هيلع هللا ىلصهللال وسر هالصور ون املا
 [ادسناو مهراب زعدت النأ ىغش و مهرو رب ناك سو هياعمللا ىل ههناقممعهللا ىذرد >ءادهش

 و هيلعهللا صهيلعمل ب وده ب اتك ىفئالاملاةو)هرخ ' الاوان دلا قءادهشل اديس زمام مم
 كلذهداراد_:ءاللعلابىأ هفمح رو ةتدملادح سو ل-*داذاىأ (جرخو ل ->داذا

 | ملسو «يلعملا ىل_صهيلعمل_س ودج سما لدي ةنيدملابهتهاقامايأ ف ىأ (كاذ نيب اميقو )
 0 (هدهعرخا لعج) ارئاز اهأنأنههئ:دلاند )ج رخاذاود- لاق جرخول خدك ا

 فودولا
 نبدجم هلءلو هياحص | نمادحاو ىنعن(دمحباتك ىفهتلاهجرشالاملاقوز مهتعافشءاعد اوم تراي زنايا كرتنالو ىأءهريغو دحأ
 ةرايزلاو مودقلا مالس ىأ(لخداذ: لسو هيل عىل اع هللا ىل ه ىلا ىلع لإ 0 أطوااه:ءىورهناف ةقين-ىنأ باك نك

 هدهعرن آلعج)ةنيدملان مج رخنارثازلاداراىأ(جرخاذاودتلا)



 اذهورفللادب مهنوك لاح ىأ(أرن اسم ةنيدملا لهأ ن هولو 2 ووو يسع ىلعاسا .ةةرايزلل ىأ(ربةلأ, ف وقولا
 ىأ هوع اف نءسهوْنباىود دز : و !-ءرااسوملااد" الا ناد ساو بام >سسالا قءرطد هاك

 «ه؟ 1١ اعدت انزل لا ىلص ىلا نا سه هيل عىل عن هللا ىلص

 هدهعرخ ] ل_هيهنيدملانم ارئاسجرخ نم لك(كلدكو ز عادوالهدسنعىأ(ربةلابهوقولا)
 هللا ف-ص ىلا تدب ءار هلا( ةمطاقن عءاسدو نب ىورو)< اعمال باو وهي اع هللا ىلص هير د 7

 ىلعىلصف) هنم معالاوا سو هيلع لاغت هلا لس دج ى» :(دجلات تاحداذا ناو [-وه اعىلاعت|

 ةمان ةمائمهيق 0 ار و ولو هياعلاعت هللا ىبصونلا

 نم(كحر *اذأو او)ةجر مظعال صوم باب وهو بأ لا عع ءلوخدالو تام كلةرغكمةداعلا نالأ

 (ىونذىلرفغامهللا لوقو سو هيلعملاعت هللا لص ىنتلا ىلع ىل <: ]هنم» .ءالاوأ ىوشلاددسملا

 جرخدج لا نمجراخما نالس:أانه رضفلارك ذو(كالضف باور اىل عت تاو) حاصلا لمعلا هكرعب
 هشاعم باس أ و هكسل اسمر ست اندوسلا 4 بنما رابلا متفوق زرلال ضفلاو هحلامسسكتا

 قمل اة جر لادجاسملاّنااهلصاحر جور ملا ف رضفلاولوخدلا ىفةجرلا رك :ةمكح كلذب لع دقو
 اماو افوخدد- هعمل ة جرلا كل بلطت هندابعو هدصق باش ةصوصخ هجر هدايعل ىلاعت

 اد_هو سانلا نعءا.ءةااوفاز رالا لص اهب ىتلاباستك الاوبأب .سالا لاحم ىلاوهئاهنم جو رخما

 هع هب ر ثول ةءامهنمهملع ضاقيلهج وتلا دنع ل تفءدا-ع ىلعاهم لصقت ىتلا لئاضةنا رهظم

 مدقي له فات او عادولا هن سام مال قواةلطمالفن نيمعكر ىلهنو اولاو ىاعت هللا ىاهءاطقملو

 لو#ين !نحي وإ--وميلع ىلاعت هلا لص هتاالمءدهعرخ 1 نوكيل اهرخوت وأ ءالصلا ىلع عادولا

 وفعلا ىقز اود ا!ادوعلا ىل ريس وه سوهي اع ىلاعت هللا !ىصكلوسر مرحب دهملارخ آاذهر محتال

 هباىفءنغبلا با أها ورثيد ا اذهنا معاون ةةراقمىلعفسأتي وق وهرح الاو امندلا ق<يفاعلاو

 قكيهناالا لعملاء اوالا ىف ىرضي# لا ءرك ذك ىوبتلا دج _لاباصو صخم سلو دد م لك لوخدإةنس

 0 أول علداو ودد_ويةفوبر دوبتاادجسملا قمهضعبدازوايلوأ الوخدهي# سدي هلآ
 رخآ ىإرطنم (ىرخاةياور فو) ةسفيرشلاةرضحلا هذ_هىفبدالا نس ىلعز مو ىنعْ ل يضرب
 مهللا جرخاذالوقيو هيف لصد اف ناكم ل اةرهتس>و ىذمرتلاو ىلع وب «اودحاهاورةمطاف ثي :دحو

 ل#ءاهلكر ومالاهد_هو (مجرلا ناطيثلا نءىظف -امهللا ىرخأ )هناور(ىفوكلضف نملأسأ ىنا

 اذانولوةيساملا ناك )روه-تملا ىداتلا ,نيريس-نيدحنعو) همم تاصةو جحا ل ةماهرك ذ
 || هتاكرب وهلا هر و ىننلااهأ كيلع مال_ىل ادهم ىلعه» كئالمو هللا ىف-د) ىوبنلا (دجملا اوللحد
 امنا دجال نا ىلا ةراشاوةلك اشم ىضاملابربعو جرذتو لخدن ىأ( انج رخل مسواملخد هللا مس

 ءلرتلاهاك انر ومأ هلانضوةىأ(|٠ اك وث هللا ىلعو )فك ةءملاريغل ةماقاو تكمل تسل وةدابعلل ىه

 اد_هو(كلذل-ةءاوج رخ اذا نولو#. اوناكو) هللوهاعه.:ههدوت نافدأم درومأدج_لالخد نم

 املوخد دضع هيل عمالصأ| بحتسأو مدقتاك دج لك فت حتسموه نب ةئئداأ د جسما

 ةمع هرك دننااث .اءاق-ناكسفرمخلاق. رطلاناد هواهف: دايعلا اما نمب ؛ىذلاوههنالاو» جورخمماو

 فيك هنام_هوتيالف ةروثأ «ةتسءنا ىلع لدي مهلعذةباد_صلا فه سالايدارملاو هل ءاعدلاو
 مىأ (اضياةهطافزع) ىور(و) هلزقنمهح_ضوباعهفدرأ اذلو ةنسدنا ىلعالءادنوكي |

 ىنلاتدب) 5 ارهزلا لو

 الوب اطل ا ءان عتب ىحتدل لات( دح ملا

 لب تاق ءاور نمل -ءأ

 هيدارلاناناو_هكلا

 قيس دقو باطلا موع

 ىناهجرخم
 ىلءلصف)باتكلا

 ىلاعت هللا ل ىنلا

 ةخا دن ىف( لسو هيلع
 هاتلار .كتلخد طض
 ة_.طاذغاءاربىل_صثو

 ىل 0
 |) هل_ءباميقو هيف

 ىلحبفاو ىف ونذىلر مغا

 اذاو كل ة+رباونأ

 ىنلا ىلع لصتتحرخ

 وهيلعمىلاعت هللا ىلص

 ىلرفغا مسهللال قو

 هباورىفو كل_ضق
 دوادىبال ىأ (ىرخأ

 روسأو دس يج ىفأن ع

 ل- يلف ناك «لسنلف)

 ىوراااذهىفىأ(«.'و
 مهللا جرخاةالوةيو)

 ىفوكلضف نم كلة سأ ىف

 (ىتففحام-هللا ىرخأ
 ىفد-ءأو ىنسرحا ىأ

 ناط.شلا نه) ىوصعا 9

 دورطملا ىأ(ميجرلا

 َّ ده ن-ءو)دوعبملا

 مالعأ د ( نيريس

 ىلإ( سانلا ناك )نيعباشل

 هتاور

 للعم ثادق س)ىقالدج لا ياىربتلادج لاى( دجسلا اضفنا قاعها .( تاق ++.
 ىنعملاو (انجرخ هللا مس ابو)هريغ مساال ى أ (انلخ د هللا سس ايهناكربو هللا ةجرو ىنلا اهيأ ك يلع مالا ) نعمة :اثنا ىتمم هب ربختة لح

 دمتم يلانلاوحأ عسب ىا(انلك ون هللا ىلبعو ) انقل" همسا,نملاحلا ىفف همساينيكسممانجونو هم تايم اي هت انلخخف

 (اذبأا مع ىلا ههنا ىذ ىضرةمطاؤ نعوك لذ للثم)كالانه نءمهجورخنءحىأ (اوجرخاذا نولو.ةي اوناكوزانضوفهيلاانرومأ عيجو



 ىقىيبلاو دجأهج رخآ لسو هيا عىلاعت هللا ىل هةخ سن ىفو( مود ىلعهللا لصلاة دج لا لخداذا ىنلا ناك ١ابمعمدقثاك ىأ
 مل وهيلعىلاعت هللا ىلص ىذلا ىلع ىلصو ىهسو هللادجةراور قواذ هلق ةمطاف ثددح لم نب ريس نياىأ( رك ذمت)تاوعدلا

 هجامنباءىذمرتللىأ (هناو رىفو)اهاور نمىردأال ىحندلا لوةبةريعالف ىلا فالتخا,تدثدقو ىنعلاب رةناذهو(هلمهرك ذو
 رضي الةهددعةمقرط نمورا<علا نمةمطافريغ نعىورو ىأ ( اهربغ زن ءوهللا لوسر ىلع ) ةالصل اوهحس ىو (مالسا او هللا مس )

 وهو هاورف:_صملانا نكي هنالهنيعدهنرعأالوا<|لوقةىلاتافتلاال اذكو هريغىلعةح ظفح نمنالهياعفقأل ىحتدلالوق
 باوبأىل جتنا م_هللا لاق) هلو +ددارأ اذاوأ-ةيم> ىأ(دج لا لخداذا لسوهيل عىلاعت هللا ىلص هللا ل وسر ناك )ةج>ةقث ظئ اح

 هيورخالاو هيويثدلا ىأ(كشحر
 دحسملا ؟ دحأ ل*داذا

 ىل_صىنلاىلعءلصيلق

 و هيلعملاعتهللا
 (هآ ىلع تذا مهللا لةيلو
 هاو ر كة+رباونأ ىأ

 قى قاسسلاو جاك نبا
 نياوةلهللاو مويلا لع

 لاقو) ةعرخ نباو نامح

 سلوطو دا قثالام
 د>ببملا لخد نهمزأي

 لاك نمههنمج رخو

 ل ىأ ةنيدملا
 فوقولا)ه:هج رخود

 امناو)ةرايزالىأ (ريتلاب
 )ا رغلل) مزالىأ(كلذ

 نودنب رئازلان-هىأ
 هلاق[كاذ _هونمويقملا

 :الفلال ا ةمءاملعلا
 ل_ضغأ ةكموةلفانلا
 فاوطااو ةءاقالال هال
 ةلراتلا ا كازا
 ه-جركلامىأ (لاقو)

 ىفىأ(ه-ف) ىلاعتهتلا

 كما اًضيأ) طوسملا

 ىلاربق ىلع فة. نارقسىلا حج رخوأ) مهريغو ةنيدملال هأ نمىأ (رقسنم)لزن ىألادلا كك, ( مدق نأ

 هنءىلاههللاىذرةردرهىنأن عو)ةيوذعااوةيسحلاىأ(كقزرباونأىلرسسو) هز

 لسود# ىلع هللا ىل_صلاودع_لا لخداذا ملسو هيلعهللا ىلص ىنلا ناك )اذه ليقامامعىو ر

 اكرمثوانميتهللا (ىمسو) ةدايعللهةذوىذلا(هللادجةياور ىفواذه لبق ةمطاف ثيدح لة مركذ مث

 (هباورفو) هانعع وهامىأ(هلثمرك ذو) مال( لسو ءياعمللا ىلص ىثلا ىلع ىلصوهيق) عرشام متي
 لوسر هلع سانلا ل ءفام نافذ رعاذ_ه# ( هللالوسر ىلع مال اوهّللا مسد د.ملالخداذا لوي

 اهنعهّاىذر ةمطافري_غىأ (اهري-غنء) ىور( و) هنو دثةممهف هسفنب لو هيلع هّنلا ىلصدللا
 :؛ كماعناو(كَدجرٍبا وأ ىل عّدفا م-هالا لاقدح_.لا لخداذا (سو هلع هللا ىلص هللا لو سر ناك)
 اممهنالا ةراشاريستلايرعبعتل اواممام_-أرس واهاه-ىأ(كقزرباوبأىلرمس و)ةرخ”الاو ايئدلا
 هملع هللا ىلص ىنلا ىلع لصياةدجلا يدحأ لد اذ!هنعهّللا ىذرةري رهىلأ ن عو)هنم غرفو ىذم

 ل-خد نمنا ىلع دن ثدداحالا:ذ_هنا لص اح وهمامثب مدقتام ىنعب (ىل عافام-هللا لقيلو لو

 ىل_صهللالوسر ىلع وىلصي وهللا ىمس نا هلس>ةس ناكدجسمىأ هيوأ هنمج رخوأدحسملا

 تدروو هءلعاوقشاا تاذهولضفأروثألاوةرخ" الاوام'دلا ىريخ نمر وعد ءملدو هيلعمللا

 (دجملا لخد نم مزا_سدلو طولا ىف كلام لاقو) تاو ءدلا باب فة د:_م ةح يدك ث.داحأ هيف
 مزاي(امناو) ةرايزللددفع ىأ ( ربقلابفوقولا )اهب نيميقملا (ة-فيدملا لهأن مهنمج رخو ) ىودنلا
 ىرشلابوجولا ىنءءانهموزالا سلوةرازالةفيدملا اًواحنيذلا(ءا رغال) مزال فوةولاىأ (كلذ)
 ناسأبال)الوأة-:ءل_ناك (اضيأ) طوسملا باك ىفىأ (هيف)كلام(لاقو)هقحىفديك أةلالب
 ىأ (مل-وهيلعىلاءتهّللا لص ىنلاربق ىلع مي نا)ةنيدملا لهأ نم( رقسىلاح رخوأ رغ نم مدق

 لوسر ىلع ةالصا ادعب ( رعور كب ىفالو هلوعدي و) لسو هيلع هللا ىلص ( هياعىل ديق)ارثا زددنع موقي
 ىأ(هنودي ريالورق_سنمنومدقيالةنيدملالهأنماساتن ا هلل يقف) ملسو هيلع ىل اعت هللا ىلد هللا

 هيمحاضل ءاعدلاوهيلعةال_صلاوربقلادتعفوتولا ىأ(كلذ نول ءقي)ن وميقممهقرفسلجج ورا

 ريفقلادنعرم < أوأنيترملاوةرملامايالاوأ علا ىفاوفتواع رو رثك اوأةرم)د اولا ( مولا ىف
 مل) كلذ هلرك ذامل الام( لاتذَة_عاس) رعوركي ىفأال(نوعديو) سو هيلع هللا ىلصهياع(نوها سلق
 ىعل (انداببهقفلا لهأ نمد->أنع) ريغلاد:ذع راد ريغ نهى ١-لا فوق وىأ(اذه ىعام

 ىلوأو رثك أىأ (عساو) لعشغلااذه ٌكرتىأ (هكرتو) هد_:ءةجاهلهأل_عنالةنيدملا

 الو
 (نومد الةنيدملا لهأ نما ان ناف )كل طىأ( هلليعدرعو ركب !و) مال لاب ىأ( هلو عدي وهياعىلصيف لس .وهيلع ىلاعت هزيا لص
 ربةلا ىلع فوذولا ىأ(كلذزولعفي)كلذ عممه(وابلاغرفسلا نود هةيالو ىأ(هنود رءالو رفسنم) نوال ىألادلا فب

 رك اود ىأ( مامالا ىنوأ ) عومسالا فىأ نكسب و ممملاو ملا مضن (ةعجلا ىف) اورخان ىأ (اوشقواسع رورثك اواةرممويلا فرةرايزال
 نم دحأ نءادهىنغا..لهللادجرك الام اقف ةعاسز وعدي وزومل ىقرع ةلا دنع ىرخأى أ(رثك أوأ)ةدانىأ(ةرها) ةعبما نم

 ءارامدوع_سمني|لاقأك هنال عئاش عئاسف هل «توأو ىءيزئاحى أ( عما وهكر'و)ههردملا ىنعا(لن دلي] نيم دعما نه ىأ(هققلا لدأ

 ىقهيلع مالسلا نو رثكاوناك ةيادعلا نا كل ثالو حبت هيلا لاح ىل ئاؤرلا هاون سامة او نس >هللا ل ءو هتان نو مآ سلا

 ىلع هءانج ىلا لسوتتلاو هيابىءددرتلا نم عنامىاف هءاكريرا ونأ نم ضرغلا ذخا,نوكرمتي وهم قالمر ارك-:؛ تورم ميو هنا > اج



 اهقخيف لاقي نأ _ ثالث ةلالملا بج وثٌةرثكلا ثناكن ا من هعمسمرم ةدّنع هسيأع ل صن موهغلب ا.ئانهماع ص نمتيثدقدلا
 ليدس ىلءوأو ةرضحلا كن ن ه عنملا ىلا لل دسالة قوزلا هن زمو قو كا ةرشك د: ءامأوأمح ددزتا دغر ز شي دح هيلاريث اك ةهاركلا

 اهءاقيافعاسجالاببحش ءاهريثكت نا ىل_صاحماو هيلع مال_لاوةالصلا ريثكست فك نبىلأ ث يد> هيلع لديإك ةموادللا
 نالوة:اذكو كلانهفوقولاة ردك نءمهاغثت'اكت كلذ نممهأر ومأمهدنءناكخاصلا فالالءاوعاقنلا لذفأقىلوأ

 دصقو ةلئانلا صح نملك [لبةرايزلاو فاواطلاة رك نملضطفأه قي رطقاصلاخن اكاذا هق ين صتوهسد ردتو لمص قد علا تاط

 هذ_هلوأن عىل غمس واو حاصامالا ةمالاهذهرنآ حاصالو) "اود رهاظ نممه-ةيامانر رحاس عفت راوانر رقاع عفدناؤةرمعلا
 ةرايزلل فوقولا ىأ(هركب و)كلانهمهأت ناكر وءاي ولغت شي اوناك مهنا مهر ذعانمدقدةو(كلذ نول عمي اوناك م هنا اهر دصو ةمالا

 ه"؟ _تباروملاقلانبالاف) رف لا ىأ(هدارأوأر فس نمءاسنملالا)ةنيدملا لهأن م

 | ىأ(افوأ حلصأامالا) لوالارصعلارةباح صلاد- هب نماهرش آوديدمحما (ةمالاءذهرن [ملصبالو)

 ل-ةئبعمسأ ل ىأ(ىنغاد:ملو) الوأ هوبحة-اامالا مل بحة بالو مهوال حاصامالا مه ءرخ العادبال

 ىأ(كلذنولعفيا وناكم-منا) م- مى لأ نهزةباحصاا نه(اهرد_صوةمالاوذ_هلوأن عإ عيت

 لعأن م(هدارأوارف-سنمءاحنملالا) كلذ(هركو) رفا تبم هداراالبدأب رغلاريغن مهرب رالف وقولا

 وأ) ر هلل( امماوج رخاذاةفيدملال-هأتءأر و) كلام مامالا عابتأ نم(مسساقلا نب الاق)ة#فيدملا

 كلذو) مساقلا نبأ (لاف) وهيل عىلاعت هللا بص هيلع(اومافرعقلاا ونأ) رقلا نمنيمداق(اهولخد

 م.اةجابل ةبسنةدحومءأمب ( ىجحابلالاق) هلوقي هنا ىأةفاضالابىفأرةخ-:ىفوشلالل وةىأ(ىأر

 هنعهباو رمساقلانءاوأك لام( فرغف) مدقتدتوةيكتلالاةْءأنم ظءاحماديلولا وبأوهو برغل ايةدلب

 ىندلل هب> برو نيح لك قد> لل وخدلا ىفةراي زلاءاب رغللس> ساق (ءأ رغلاوةفيدملا لهأنيبإ

 كلذ له هل ذيفةرايزلا لجالىأ(كلذل) ةنيدملا(اودصقءابرغلا نال)هنممدق:أرفلجرخاذاالا

 (ميا_.ةلاو ريقلا) ةرابز( لجأ ن م)مجمناطوأ نم( اهو د_كبملاهب زو هيقءةنيدملا لهون مح لك ىف

 ةبرقةرايزل ناكلام- هذ ءانهامل ةندعب ماقلاءامثراتك ىف بسلا لاق ل-و هيلع هللا لص هيلع

 بأبح_-اباولاو ب هاذملا لهأن هدري-غوعئارذلا سف هند ءاقىلعةثيدملاب ممغالا مرا الاءركهنكسل

 ماقم لك نمةعومس؟تسلةعن رذلاو هيفةرمثالىذلا ق اوه وه-ملعاوقفتاواقاط مام ءراثكالا

 نءاطوملاةكلاموقازرلا د_ءءداو رس دح ىف( لو هياعىلا«:هللا لصلاةو) ىفارقلا نءمدقتاك

عمد: ىأ (دبعي )ىذلا معلا وهون ولاكى أ( انو ريق لعمال مهالا) راسي نب ءاطع
 مدةوادو 

 ما4نود>-:ىأ(د-_جاسمم-هئايدنأر وبقاوذتاموقىلعهللابضغدتثا) ىد_هدةدار زيف

 اول هححتال) لص مدن :هريغو ةبدش ىلأ نباءاو و ثد دح ىف( لو «يلعىلاعت هللا ىل هلاقو) هلانودج #

 نبا هلاؤأل هي ةةدحالهناوثيدحلا لد وأم دقت دقو هدنعسانلا عامة جايديعلاكىأ( !ديعىربق

 لاقو هأوثو هئاطي_ثةغرن هناقدو ههقامرمغت هريس هن ىذ د6, هقالخ ىلعتمالا عاج نافءريغو ةيميت

 نمهنالا٠ةحاورهاظااوهو هلاواسلا دب امال نءاوكلا ممالك نموأىابلا مالك ن منال متحلا
 1 1اس هدانا ف التسع ب ل دس 15:10 هطساللا7 :١

 ريسقلا اونأاهول_دوأ

 ناك كال (اومل-:
 نيتلالا كن تىفةرانزلا
 ارا رك
 مهنا هنم مزايال : كءابادآ

 كلذنيباميئاونوكم
 دقو كلانه ئةقاولا نم
 رعنبانأ عفان نع قبس

 هاير رمقلا ىلع: ناك

 كشالورثك أوأةرنةثاس
 ةنيداالهأ نهناكهنا

 نباىأ (لاق)ريد-:ذ

 ىأ(ىنأركلذو) مسأقلا
 ر-هااثا قداطااراثخغا

 (ىحابلالاق) كلاملوق

 م اومد->ولابوهو

 ىفب كلامىأ(قر-ةد)
 ىأن وكس ذعدفبةخسذ

 لهأنيب) قرانو لص
 نالءاب رغااوة-ايدملا
 (كلذل اودصق ءاب رغلا

 لهأو) م,تلحر قىأ
 9 0 / 004 | از مما يي جم

 ىئرنل-5«4 كلانهال عنامىأو كلذ كرت م ومزايالهناهينوم.حاد ىلع ىأ( ما -ةلاورعتاا لح[ ن ماهو دصق: ملا سنو هيقمهنيدملا

 هيلعلاهو) م_,ةءاناىفاهودصة, ل ثيح ةكمىلهأ نود. هرذس قاهودصةمهنالةمعك|نو> فارطلا م4 ءايرغلا نا لاو ادحأ

 اننوىربت ل هدالمهللا) !سأ نبدي ز نعرمعمن ءقازرلا ديعوال_رمرا ب نيءاطع نءأطوملا كلام ىو راك( مال-اوتالصلا

 روبتىلاة._نلاب ٍراَثك !!لهأ ل هج ل ثماولل ءمد نأ هّتلم ل_هأو هّةمأ ىلءاذ وخلايا ءاوىلاعت شانود نمدعب امنص ىأ (دشب

 ادو»_هىاأ(ادجاسممهئاسنأر وبءفاوذختام وةىلعهللابض غدشما) مال اوةال_صلاهيلعلاقاذلو مهئانفصادهاشمومهئامنأ

 ىلءنعءالوص و«ةيشىلأنءاداو ر(ادذ_.عيرمت اولدتالا مال كاوالدااهءلع ىنلاىأ( لاقو)اهو دبع ثوحاويةادوهثمواوم

 هباهرب مق دنر هناي ىرةدشمد ةنرمو را نهال مهننع قرود: منيل بعسو



 لبهذ ور ومدعأىأ( همالو)ب اا ر عميدالاة لذ 03 هيثانهنال(هءقصانالربقلاب فقو ندي دزحلا ليع_نئدجأب تك نموأ

 ةم"الاوتلالا|نموأةءمسلاوءاررلا نمافوخالد وطانامز وأالب وطافوةوىأ(اليوطءد_:عفقيالو) هسلوهسمنعىسوملا درو
 ده سادنالا<.ةةىلاهب وسع ةيثك در د ثاوةدحومرسكو ةيقوقلا نوكسو ه4 ةلوهملانيعلاعذد (ةيدسعلا قو)

 و 0 00 زب زعلادبعنب دجأن با
 لمه نأ تانك ملل ةن( 9 ل_صعلااده ءارقءا 1 بىسا:هريغىلاعت هناددحر م:_صخاماأك 0 م 1

 ىف هطو دمهم ربوة نوعنسو -.تهرعوةئاهث هني و عست ةنتىفوت سادنالالاع (ىدنملا 6 علا 1 5

 - 0 1 . ء ]| لا هكا . ىل ءالا 0 !| :للار -.. اك اة و رع ولا يلع رجع

 ه-ةحىفلاةىأف ٠ رشلا( ريق 0 ه2 دولا ع تيا و فدك 0 55

 هليمقتو هم هر كقول قيالؤ ودل سح نمئد ( هس الما هردص(ه.ىصانال) نا هامش هنأ هلاخ نا: و

 دج لاقاذلو هيلع ع رم-غرمأاذ_هوكلذهيفهرك رض لكاذكو دأ كرت هنالهرد_ض قاصلاو

 اذ_هول_.ةىن. رشاارمقلا مْزتلب ناكىراصنالاب ونأانأ ناىور وهءازتلاو هل ب سأبال ىريطلاو

 ايدأتءاعدلاو:ال_صلاراد علب (الد وط ءدنعمةءالو) نسح مااكوهو ةءغاو قولا هبا ل نمرعغل

 ةي_ستءابوةلحوملا .كوةانمملانوكسوةلههملانيعلا مذ د(ةيدمعلا قو) هدذع بح بما هق همم

 ةنودلال ئاسمنمكللام نم ا م ىأةعمسالا نمةجر خت_ءلانو ةيشعااب فرع باك أ

 ى نءذخأ ناو ةسىلأ

 هتةيطو ىثيللا بكا

 ىأ (عوكرلانأدبب)
 دحسلل ةيحتلا ةالصد

 ىلع ىأ(مال_لالبق)

 هلود نيح مانالا لم_س

 هللا بص ىنلادجهىف)

 ىأ (ل-_وءيلعىلا»
 نعد أو نمائامو نيسعنو مد رأوأنم_#ةنش عبر ف صتنم وتو ىطرقلا ناي ةسىلأ نب ةمتع هناف هناي >لاح ىلعاسأيق
 ده سادنالا خد راةىقو قرثلاىلاةل>ر هلوةءتءىلاوهنمهنا لاقي و هّتقبطو ىئيللا تك نبى عييت كيلا كروت

 وهونا ف _بىلأنءاةءّتعل ” الىلو موه ل-ة.ةءطرقىل_هأن مىومالاةبتءْنبد#«# نيدجأوه ىدعلا|| رمل كدا د
 ذاوشل |نمهيفرثك [ةجرخة ملا هامس ااتك عجو امهريغم غ بدأ و نونحسن م عمسو حصالا ارك لإ ىلع وها
 أطخةج رخت ىلا فحاضونيالاقو ةجرخةملا ىفاهب ةدالاةةب رغ عمساذاؤةمب رغلا ثا ىلاو اي لاعتهّن

 ل-صو 0 راهلل اة

 هيفو ىلع سمت نيتعكر

 ةمرح مدقتىلا ءاعا

 اظءتىل_ع ةبورلا

 كح اونو كلامنا
 ىلصمه:ملعنتل اعّضاوم

 هياعملاءتهللاىلص ىلا

 (قاادومعلا ثي>لسو

 ل_بق)ةعكرلاكءزحلا مسابةيمست هلة داذادح لايت ى'ةالصلاهءدارملا( عوكرلابأ دس: ) 0-7

 هللا لص( ىنلاد> ىف مد:يكنملوقلا دحأو هو هترا رو ماللاو:الصلاهيأع هرم5 ىلع (مالسلا

 هلو مسو هيلع ىلاعت هللا ىلع ه5 ىلصتن اكالعت هتالصد ىرحشي و لص مئالوأ ل: ىل ولو هيلع

 (بحأ)و هلوقموعكلذ لش( 9 ةسدع ءا2لابار حراس ىلعوهو فنصملا مهعبواهوركذ ةمالع

 ىلصم)ةرايزلاود> لا ةيدتو ةلءانل اةالصال اها ضفأ ىأ ( هيف لقفتلا عضا وم)ة بنا نمليضفتلعفأ

 مذب(قاغادووعلا ثيح) هأاوقبهإ#نسور وأما هتالص ل < ىأ( ل-.وهيلعىلاعت هللا لص ىنلا

 هيفرقصأب يطل نمعونوهو فلا. قول |ه.لعامو هوفاتو ماللادب دو ةمدعملاءاذكا تخوم ىملا

 وهادهو اميظعت قول لابس .ظد ناك هنالاقل ةىم_بوةئاوط_تالاوةبراسلاوهدوهعلاونارقعز

 ىل ناكىذلاهعذج ل # وهو ل قهو فود: د> نءةةلح ها ىأ ل مهمءاح اة هناليقو فورعملا
 دارأنءاهلئاضف ءاهؤام-اوةد رشلا نك امالا:ذهو هارمن لا لع ل_.ةءدل_:ع باع بوهمأ عدلا

 هدنعةالصلاولحلا ذه ةليضف( و) ىدوهمسلاد.كلريكللاةنيد لا خيرات علاطيلف اهيل عفوتولا
 فصلا ىفمد_ةثلاىأ(فوغصلاىلامد_ةثلافة_ضد رقلا)ةالص(ىفامأو) رئازلا ل_ةنتللوهاعا
 (ءاب رغلل) ىوبنلادج_ملا ف ىأ(هيف)ةلفانلاةالض ىأ (لفنتلاو)اةاطمهري- غنم ل_ضفألوالا
 لما نم) ىد:ءىلضفأ ىأ( ىلابحأ)امنيميقملا ةنيدملا ل هأنماوداوةراب زالاومدقن يذلا
 ىقل_ضفالا ناءوةاطاوءاهةغلاهلاتامىنئةسماذهومهلو نلوم اسمىأ (تويبلاف
 هالصلان ا ةقلاناهح وو لزاما ىفىلص:ناا يف ل_ضفالاةلئانلاو د_جاسملا ىفةال_طلاضرغلا

 ةمجعش انزع عمد
 ىأةح و*ةمهدددممالو

 قولا ىلطم از ار>مملا

 نم عونوهو هلوأ مذ
 قامأو) قعملاب رطلا
 ىلامد_ةداف ةضارقلا

 لضفأ ىأ(فوفصلا

 مكس سس تساهم ع حل امالاام أو ني ومألل
 6 لهأ نود(ءاب رغلل) لضغأ ءدح م ع..جىفل,هالصمىف ىأ(ه.ةلفنتلاو) ردك الاهالصملضفالاهماةمناكس

 نمدح لاريغىةالصلا فةفءاضمالناههج هلعلو( تددااىف لفذدلا نم)هريغملا اذكو(ىلاس>1) كلذدر وتد ةنيدملا

 ءأب رغلان ءارناكولو مل ذذأت ويملا ىف لذا اودلاق فلا ةئاكةنسحلا هيف ىفءاضتهلك 1 رحلا ناو ةكم ىف كلذ ينال هن دملا عض وه



 نهىأ( انمدنامىو-) باد” الا نمة+-:ىفو(بدالا نمل -و«راعىلاعت هللاىلص ىتلاد ملة نممزلاهكل ء(ل_صخأ

 نءهب ىناعثيانو بامللاد رط( ةكمد>-هىو)ه.ىقاءثبامو ىأ( ءيةةالصلا لضفو) ءدد مل طق ىأ( هلض 'و)بابحتسالا غا وأ

 مدقو ام_مناكمىر وا ءام هناك -ىأ (ةكموقنيدملا ىكس لضفو )ل ءردتوا ههندبام فرشو ىأ( هرينمو هرعق رك ذو) باو بالا صعن
 فاتعاو(«-,:موقتناقحأموبلوأ نم ىوقتلا ىلع سسأ د + ل ىلاعت هللالاد ) كلذ ىلع هقفاو ن هوبا ام دنع ىلع هاب ةنيدملا
 هك > تو ى ىمرت اويل ءءاور(اذه ىد>ملاةوهد>مىأ ل ئسمإم دق“ ءاعىلاعت هسا ىلص ىثلانأ ىورزهدارملا ىف نو رق ا

 كا صلأ لوالان بك ؟ةئبدااددماذو دل موغ ملل !ةباور ىقودم نبل 4 وسمك ,ينأ نءدجأ و د .عسىفأن عىاستلا

 راك أن مو هواه هم ك وعام ماع 0 «د لوقو هولا اا صد رمل ةعوضوملوه# | هءهصد ءورذاث دن :وادرو دقة لوةب

 نأ نب كلابو)هدعب لوق. م( رم نب اوتباننيدب زو) هلوقن 9 :ناىلوالا ناك ةنيعباتلا

 هه 1 نءوه اههلارباك [نمادب ير اعتق ١ نذل زرغ# تن نيد زىبعرعنزبامدق

 | دد-_سع صت "ع اسفل نأ هوك :ءماذه م. أ امىلءءربغ ىف:الص فا[ نم ملت لمفأ ةنيِدالِدِغْسل

 ,اهدد-سمو اهل ةنواهض رق قرذالةفعا ُصماةلطمةنددملا ىفةالصلا ناىلا مهن ء:بهذو ةئيدألا

 ةراب زلاواهدد ىف ث كلا نمر امك الا هلس>بسيرغلان االا' هريغك |هتلقان اذ _هىلء غمريغو
 رهاظلاوهو هصخ ناث هلف هتدابعنطاوع كرعَدلاو
 0 : !مزاللا «* (بدالا ل : م سوهيلعىلا«ت هللا ىل_ص ىلا دج م لد نم مزأب اع .ةلصف)و

 طفوا ىومثلادح_لاىأ(ل-ضفو)اذ_هلءةىذلال صفلا ىف( هانمدقام ىوس) هتامخ ىفه-ل#

 ص ذو هين ةءال علا لضفو هل ضذو/ ةكمدد ىو اهريغ_اوث ىلعاوماوث ةدايز ىأ( هب :ةالصلا
 ىلار 1ثأحراش !|ناالاّروادغلا ىلعءاهغشلا اماكن رام :ةروا او( ةكمو هنب دما ىنكس لضفو ءرعتمو

 مو8:ن اقدأ]هي اا م :(مونل 1 أنمىوتدل لا ىلع سس دج_..!ىلاعت هللا لاق) ىلأت ا..ة كلذ

 م سمءاور شي دحؤ سوه .اعمشنا بص هنع(ى ور)ق أيس اكهي ةفاد+خادقوهرمغنمءالصلل ( (هيف

 ىدج_«لايوهدج .«ىأ) ه 0 " الاهذهىفهدارملا نع ( لل وهيلعىلاعت هنبا ىلص :لا نا ) هريمتو

 ل زوبدسملا نبا لوةلهنأ الاؤدا رملا هنوك ىأ( وهو]ف و رعموهو ةنياملا ل ءادوهىذلاىن ء:(اذه

 ديز مث رعنبا دهن ها ىجمذي ناك ل. ةةءاحصلاراءكن م( مهريغو سنأ نب كلامو رع نءاو تباث نبا
 هنا سابعنيانعو) مزالي سدلرك ذلا قسد ترتلاو نسال. مدة _دكتلاذكه كلام مث بدسملا نئامث
 4 ةىل_صوهسسأ ل ودلع ىلاعتهّئلا لص هنالءدنعتم"الا دارملا وهوهنأيبمدقت ىذلا(٠ .انقدنيفت

 ىناكءابةذح_مسدسأتناالا ىوة:ل| ىلعه_بااساو- هالكون يذثالا ىلا نينثالا نمهتءاقامايأ
 لء < ناالا هيفةرهاظ ةيلوالاؤرخ” الاس -أوهنم لق“ :ام5 رج لا راد سو هيلع هللا ىلص هلوخدء اد أ

 سايعئباهرك دامورارضلادج ىك الّسشاىذرُ 5صالخالا ىو ةلايدارملاو ةيدنلاوةيق.ة+الةلمأث

 هيلعشاىلص هل ادت_.مةبامعلارا. .؟نءىو ماضي ألوالاورهاظلا وهونوردفلا هأصت راىذل يه 5

 قئزللا نا نم ىلا اك ذاماماو(س
 وهوءربغو ساء عئءاهنعذخأ

 لو ىولاةءثك ل->أ |
 دي زكطرتأءةحىفدرو |

 طارش ال
 ةءارقلا ل ىف ماماوهو

 اه-هرن- ٌعوةبائكلاو

 راغسصنهرعئاو أل

 ةيناثلاةقءطلاوةباصعلا |
 مهنعىلاعت هللا ىذرمومم

 هنأ سابع نبان-عو)

 هنال ىأ (ءامةدد- م

 ىلع هللالوسر ل

 مل_تو هناع ىلاعت هللا

 اهب« ةماقنا مانأ هيقىل صو
 موبىلاني-:ئالامون نم

 ةيمئاا ةزاوغو ةعذلا
 للة:هن الا لوزسدسيف
 نب و ر- عوىنب ناكور

 ىلا ةدضمم اوبال ف وع

 قاع هقالوزاولأ سارق

 ةجاحلا ىذلاد> مان.ئبدقاولاة فادح ماو: و ء5فوعزنب منغ وم ,مهناو ا مهتذس هيف لصف رهان 1 نامل-و هد .اعّلاعت نا

 تارثؤه_ءاعادر رك ع->رام ا: ه.فانءا دىلاعت ساءاثناا :مدقاذاو رق سجحانج ىلعانأ لاف ىلصءوذخ :ى>همنلصت ةلعلأو

 ىذلاد» لا وهي راه لات هساىلص هلا لوس قالي لقمنا مال-نبهادص يدهن نع ةعاجو, *ءراتىقىراخءلاىو رهناءدنوت و

 ىقانيلعاب و" :كمدجنلاناهللالو راياولاقف ىفوريختالفأ اريخر وهطلا ىف ك .اعىنتأدقىلاءثهشلانالاق ءامقد> هىوة5! ىلع سسأ

 م هنو: درو“ ”الارعسفتلاىفر 0 ؛ةلاردلا ىف ىط وسلا اظءاحما:ذاشم ع هشوركا ذادكموبلا هلعفن نو ءاناأنا ا>ة:ئسالاةا رولا

 4 الآ, ءذهن !ة«هامئءا» اوراماذكو ءاورهط“ هد ل !نوء*لاحرهونءأ. .ةل_هأق تاز: 23 الافق هنادوادوبأو ىددرتلاوا هر

 كروهط اذر وهطلا ىف 2 عع ىن أد ةىلاعتهللاناراصنالاريعماي» ا.قد» هسايىلعا ةتاومال_لاوةالصلا هياعل زاهلاحر«- أى ةحازع

 قاف الءامق لاقالو ومالا هءرك ذ :امزاوىو#' !!ىعرسل ىقلادجد لا سئ دارتي قنا 5ع .ماناىد: :ءوثشيدحلا

 رام الاى ؛اةدوراخالا ىنئاةعلعأ هشاوراصنالا نمودج بءلهأ يلع لك 4



 د نبا) نسا ةخ..:ىف ارك عصالاوريغص:لاب( نيسحلا ان دح لاق هيلع ئءارةبهيقفلا ذأ ي) مثاهةخسن ىفو(ماشهانثد>)
 ربلادبعنياوهو ملا رسكو نوثلا مّتمب(ىرمتلارعوبأ)ا-ثدحلاةىأ انث) ىفاغلاوهو هرهدث دحوهرصع ظفاحىأ ( ظفاحلا
 ةددشمىلوالالادلاحّاقب (دد سمان ) ن:سلا باص ىأ(دوادوبأ انث ةسادنيركب ونأانث نهوملادبعنبد<وأ ان: ) نرغلاظ اح

 كأنع) نيعباتلا ل_ضفأ هنا هيقل-.ةنم( بدسملا نيديعس نع)ِباه.ش نب | مامالاو هو(ىرهزلانع)ةشيعنياىأ(نايقسانت)

 هزم“ ىلا نءهنعملاعت هللا ىذد روز ره

 سفران اع وكلا

 سرقلل ح رمسلاكريعبل]
 انهنالمت< ناينعملاو

 نمةل->ارلا هب اهنل اقو

 لاجالاو راق_ىالا ىلع

 ءاملاو ىثنالاورك ذلل

 هياع هلوقهنموةءلاملل

 سانلا مالا او هالصلا

 اييفد_تالةثاملب اك
 ا مخ فكرا
 ةرايزل هباد كر نا

 الا دح_سلأ نمد سم

 اهلضفل(دجاسمةثالثلا
 اهنوك ىف اهريت ىلع
 (مارحادح.ه)دهاشم

 ةيدلخلا نمل مر رحل

 مارحلادجملاةخسىقو

 علا د سملاهيدارملاو

 هبل أرب هسا[ اهلضفأ

 ثيدحلا اد ق هع

 مابين ة-فعاضملادب زو
 راثآو ةريسثكرابخأىف

 (اذهىدجسم 5 ةريهش

 ةلب دملا د د - هم ىعلا

 (ىدقالا ر حسالاو) هدهثمىقهيل اراشمناك ام ىلعهد>سملضةرص> ىلع ديالو ءامقدح سهو نمازارتحا

 هّللاىلص هللا لوسز نع عص لو ة:نا فضل ىغبش ناك ل ةاذلو ن:دلا نادصأو ملمهاور دقو ملسو
 هلاقامىوةالا ن اىلا ءاباهن اك ةىيعضلا ىنأ هلامعةسا لغت ىلا لو هما ةةيصد ىو راله دو هيلع
 ةكمدج_سهو ةرجهلاد_هد ىنبامرابتعابةيفاضاةيلوالا نا هيفلاقيأمةراغو لكسثموهو سابع نبا
 ل_هأ ىلع: أهنالمدعبامهيئانيالو رارضلا دج_سم جارخادارملاو ةزيدملادجسموءابةدجسم لمشدف
 هنالدي موقت نا ىقحأ هلوق جال: دج ؟ملسو هيلع هللا لص هرم.فاسماو ةراهطل'ةداي زب ندد لادحأ
 لديا هريس فنى > الااكر ات سو هيل عىلاعت هللا لص ناك-!ءابقدج عرسة ولة ههمايقرثك [ناك امنا
 قيقدهنافهفرعاف نايملل جاتغاوهدن الهقوطنم نعج رخام ىلع ص وكلا قعابقد حسم عم هلو خد ىلع

 انثدح) لاق(هيلع ا ارقي هل اوقل هللا هج رفاصملاخ ويشد>أوه هيقفلادجأ نب اشهانتدحإ ادح

 ى ل ا( مدقنا كربلا دب عنب اوه( رع وبأ اند دح) لاق مدقت دةوىناسغلا ود( ظذاحلاد# نينبسحلا

 مد-:(ة-ءادنب ركب وأ انث دح)لاقهنايب مدقت(نموثاادعنيد# وأ انث دح) لاق اضيأ هناين مدقت
 (نايقسانةدح) لاقمدقت(دد مانت دح) لافاضب أ مدقت ن:سلا ب>اص (دوادو.أانث دح) لاماضإأ
 نع)اهلكت هد-هنموهجارت(ةرد رهىلأ ن عسةسملا نيديعس ن ءىرهُرلا نع مدع: دقوةنديءنياوه

 هدد رأربخوهول وهجم عراضمدشت ةيانال( لاح راادثتال) لاقهن ( ملسو هيلع ىلاعتهللا لصونلا

 عجل ههملاءاحلابلاحرلاوهقةحتل هنعربخأ حراما ىف عقبال أ هناك لعد هنالىهلاىف غلب أ وهو ىهملا

 وأ عنملا هنمدو صةلاوهودفو ريعبلاوهو مهون امك ةل>ار ع.جالرماك ليخال جو رسسلاكلاوحلل وهو لحر
 وهودجسم مج(دجا مةثالثىلاالا)ةفاسملا عطقو رقسلا ىجينيالىأر قسلا عنمن ءةيانك اهدش ين

 مارحلادج لا ةخنىفوثالثلاتاكر لاب( مارحلادجسم)دوجسلا عضوم هل صأوةدايعللدعملا ناكل
 ىأةق_صلل فوصوملاةفاضا نءلوالاوانهزئاحامه) اكو اه_سفن ةكمىلع قطن وةكمد حسموهو

 فورعملاة#فيداادجمىأ(ادهىدجسمو)نايبلان ءىنغر و هثموهوام رت هلعج ىذلاد جملا
 ةمسنلاب ةكمنمد_ءبأ هنالدعدالا ىأىدقالاددساوةخسن ىف هلوالاك ةفاضالاب( ىدقالادجملاو)
 بهذاك مرح لل هرهاظ ىلعوهلهىمملا ادهفاتخاو هل اذهسدلر وهم مالاك هيقو ةنيدإل

 ةالصلارذنولاولاةاذاو اسييفالاّةدابعلارذ_:!لاحرلا د-ثنالىأ لوأمهنا حيحصلاو مه_ضعب هيلا
 ني-كلاصلان مافن مةرايزلوأ هب كرماملانك امالا ضعبل ل_>رلا دم هلهركمالف همزا:ملاهرسغ
 ةال-_صلاىف) ثيداحالاو (راث الاتمد_ةتدقو) هلعابجاواذ هنوكيدقلب ٍل_علاتططاوأ
 ىذلا لصقلا ّى ىوبزلا (دح-_للال او خد دنع _سوههلع هلبأ ىل_ص ىنلاىلع مال_بلاو

 قلطنو هري-عو ثيد-لا لم_ثف ىو رع ىأر وث أم لك راث ” الاوان 1 هتعمس اك اذهل

 ىلع

 هبق صو مال اوةالصل |هيلعلخددقوريبكدح موهو س دقات دس ىذلاوهو نرعل ا ىلا ةم_سنلاد_جاسملا نمدهدال اوهو

 جال 5 هدو اعالا لغمشالنا لةاعلل جذي هنأ ىلع هيدن هيمذت هيثو دوادوبأو ىتاسذأ اول موىراخمأ | هجرخأ د ةوءارسالا لل َّى

 نماثمع هلحاللاد#رالاو لفنتل !ناكوةلمضقل اوفر !ىفةيثرملا وا ةنالثلادحاسملا ادعام ناكالوىورخأ حالفو ىويند

 ىنلا ىلع) ملستلا ىوريو(مال_لاوةالصلا قرا ”الا تمدقت د ةو)ايهنميدارأوا هن عقوربخد ثنالنالهنع عراشلا ىهنةعفتملا ريغ
 1 دحاسملا لضفأ يناهتاءارمىلوالا قدا !اياطمىأ(د حسملالو + دن ءاسو هلع يلا »تهيب ىلص



 ه.لعىلاعت هللا له ىلا ناز الوأ هم + وأن ,مهرخ ىفءايلا كلرتباو هنا( اههن :ىلاعت هللا بدر ضاعلا نب رم نب هللا د دع نعو)
 ( مج رلا ناطيشلا نم ميدقلاهناطاسو) هتاذ ىأ( مر كسلا ههجوب ورظعلا هللابذوعألاق) < فج ىأ(دجسملا لخداذا ناك -و
 (دج ملا فا. رظع ىأ (انرصهنعىلاعتهللا ىذر باطل نب ربع عمس) ىفاسنلاو ىراخبلا ءاوراميف ىأ (ثلام لاقو) دوادوبأ ءاور
 نملجرلاق) تنأنهىورب هزل (تنأ ,مل ةؤؤ وصلا محاصس٠ ام ئأ(هبحاصر اعدم )ةنمدملا دة

 ل_هأن -هىأ(فيق' 0

 تذنكوللاق) فئاطلا | حال_ملا نبا بامكك ثيدحماعاطصمىفروه ثمرئالاوربخلاو ثيدحلا نيب فرغلاو هلباقيام لع
 ىأ(نيّديرقلانيتاهنم اراك ذالا فات ن_->د_يجدانسا.دوادوب' اور ثيدح ىف( صاعلا نب و رم نب هللا دبع نعو) :ريغو
 فتالبقلا ىأةلا ذك نا مدةتو ةنيدملابهدج_سمىأ(دجسملا ل خداذا ناك) لو هيلع ىلا ءت هللا ىلص( ىنل انا) ىو ونلل
 كتذعلوأ الن ىيفودلا قواهلك ىر ومأ قئحتلاىأ ( يياذعلا هتلابذو ءأ لاو)دج_.«لكلوخد قدها
 ةخ-سفىو كترذعلوأ || فيضأ اذاف فور ءمهجولا(ميركلاههج وب وإهيلا أجلا نم ف المان ءىللادالخاو ةدابعلل
 نا يع م مدقلا و هتباغو» رهقىءيهناهلس(مدقلاهناطل مو) ةلحبملا ةمركسأ ا هتاذ هيدارملاو ىلاعت هللا ىلا
 ةنيدملالهأىأ(اندسم هند ه«تساوهيرقوهللاة جر نءدورطملا( ميج رلا ناط ثا ن#) مدقلاولزالا ىف تب اثكلذو ناطل
 هيف عئربالا) اصوصخ ظ_ةحناطي_كلالاو كلذ لاقاذاف ثيدحا ةمشنو هتسوسوب هلغ شي وه دامعلا ن هءاوناعودصت الثا هم

 اهندلا ف ىلاعت هلا لص ىلا دج س«ىأ (دج لا ىف) حايصااكايل اع(اموص هنعىلاعت هللا ىذ رباط# |نيرمع نمدروا ل ىأ(توصلا |( اس هيفىفا.ذلاو ىراخبلاءاور ثي دح ىف هنع ىلاعن تلا ىذر سنأن ب (كلاملاهو) مويلا رئاسىم
 تدان قو-ذك.:اوصأ هلوةىف ءاعلاؤ خلا ضعب نما ذه طقسوهب هلء ىف هيلا هثيجمب مأ ىأ (هبحا داع دق] لسوهيلع

 دعب رضاح وهو ىنلا ةرو وثم برعلا نم ةليمق(فوقثن ملاد) رسانلا ن مةقئاطو ةلوبق ىأن «ىأ ةحيصف( تنأ نملاهف)

 هتايحلاغيف ناكاكهنأع ةشيدالاوةكمىنهي(نيشيرقلا نيتاه) ل هأ (نءتنكول) هنغهللا ىذر رم (لاق) نزاوهنم
 طا ان ووك شارح .ىهو نمامهملاءارلا دي دشتوا دلارمدك ةردلاب كتوم ل ىرخأ ىف وةخن فاك (كعبدال)
 9 - همالع لاقي هندن ىلاعأو هسأر ىلء هن رمضان هنالر وه «عيص ؟ريمعتو هو كني رمد ىنء« كل. :وللعو هيبرضإ

 1 تيان رخو قاع هلوةكردقم باو اف خسفلا ضعب نمطقا-اذدو فيساايهعنقو هلاج وءردلاب انئادلع ضءعلاودق :
 مارحرك ذلابولودجاسملا قردسال نيدلار ةمو ىلا طبهمامهو نيمرحلا لدأ نم زاك نمنالا ذه ه|لاوأغ اوهوحتولابح اهب
 مهرطاخ لغشب ,ةفاطملا قبرتلم ئمدوو الرخا اوقواست لع دوهيفاتا ل موز ايتااويغيلس لو |ىلعف( توصلا هيف ا | ل ا اا اليل رع ا ريا رشلابلهجلا

 قرصا داي لدأ نم ناكول هنا ىلع لدي هنعهشا ىذر رب مالك ور ذعنالمو ركسملابكت رمزا ليق هناالا: :ر ورضرمغل الملا قفنادبو عر | وون ركب ااوةداعلةذ تاهل 5تاموصخو ةداوصا عقووت ناو عساس لاق ةدارالاه.قاعتتامع | 22 ثيبديوبوركتاتلاو نبال فسوشلا رنا كل امتقا نيتك سوا
 ىراخبلاعيص واذه || “ات فدو ملسوهيلع هلا ىصهدن ءىأىبنلا توص فون ءتاوصأ او فرتال ىلاعت هلوقل ملسو هسياع ةدابعلاو رك ذل دجاسملا يلام قلل سود دع شوملا قي وبال هلاقك سل تاقوو هتلبذايعلا و رفكسلا ىلا ىدو مارح عاد النا ع رسوما اد هن ل هوست ارثك |مدعه:لعهنابسيجأو لهكرذعبال هنالد رذعنمتيرقلا
 1 يدق لا ' ةيبلثلا اذكوةهاقالاو ناذالاب توصااعراذ_ه نهى وهنرءاف ئثهيلءد ربا ةيدهعةقاضالاف نب سا لا ىلا هدم. ] *توصخت ل سوءيل ءلاعت هلا ىف هدجس ءاندج هدارملا ليةنافدايأي ندجمناهلوةناالا مدقنإك

 ددسملا ىفاعاق تنك 3 دمع ناد_>الىغبشيال) مدقن [كنينن- وغم نيم.( ةمل مني د# لاق) أيام ىلع هناوحرصأإك

 فئاطلا لهأ نمالات امن[ نأ نموأ امتنأن ملاقفاموب هتف نبذ ىن: اف سهذا لاقفباطخلا نب رعاذاف ترظنف لج رىودصخل

 امهنوكلامهكاس هلعلو ىلسو هيل عيلاعت هللا ىل صل لوسر دج #م ىفاك_اوصأ ن اعفرتاك.عجوالدلبلا لهأنمامتتنك ولاه
 نادحالىغبذرالةمل نيد ©لاقو) امهلاحةاعار بجو افداب رغلا نماممنوكلوأ اههبادآومالسالاو نامالانمدهعلا ىبي رق
 دصقي ىأ دمعتي نأ ةحيح ةخسن فو (دمتسي



  هعيب نمىأ (هركيامم هه ن و١ هوو قأ هب نم42 هروأ هيف اود نمىأ(ىذالا نم'ئيكالوت و هل أع ريل ثىأ (دجح ملل
 (ىكاعلالاو)كلاخه» بانياس لو هللارك ذإت يب اعاوكلذل نبت دجال ناقاهو كو هل وق لة ةوهرفط صقو هسأ رةقالحوهثارشو

 ديز نيدا# نب ىو عمسا نب قدسانيليعمسا مالسالا خش مامالاوهو (ه ودهىف ليعمسا ىذاقلاهلك كلذ ك>) فيدملا ىنعي

 د_->أوهققتو نولاقىلعأر قوةثامونيعسوعست ة:سدلو فينادتل !تحاص ظءاحلا لاما ىدادغبلا مْىرصبلا .هالومىدزالا

 هلجم>اوكلامبهذمحرشابيةفانعتماسملاءن اكس يطل لاو هقثاط هيلعهقفتوةءاجهنعىور ىنيدللا نبا نع هلاقو ثيدحلا لع
 نطوتساو تآ ارقلاباتكو نآرقلا ىناعم ,انكو هلم مىلا مس منآرقلا ماك -ا باك ةلوتارغلا ول قاعد صو دن دلما فخم

 لل ءمسا ون همني لن سحلا نيد م ىلعدرلا قءزس ةئامودنا ريب ايامك ف ندر أطوم ف نص هريغلاقو قوت نا ىلا اهءاضق لوو دا در
 ىي-للانبانعىذاقلا ليعمسا نعىسو مني مهاربا نع ىنكلا ىف ىئاسنلا ىور ونيت ئامو نيناسو نمتنث |ةنسةجملا ىذ قماح

 ناىلءنوقفتمءاملعلاو ل_ىوهيل ءىلاعت هللا ىل_صىنلادج م لضف 14 باب ق)هيذركذ هنا لصالاو

 0 حا زر اا

 نكل لوستأ (5-كا
 بنارعت واق ىفةمشال
 كسلا اذ_هققدحاسملا

 لاقز دصاقملا نمهريذو

 لاقو ليعمسا ىبماقلا
 هركدو هماس٠نيد_ت

 هيلع لوسرلا دج هىق
 (ره ا مالسلاو ةالدلا
 ىل ع) توصلا عفر أ
 ( طاخلا_يفنمل_هدملا

 ةروسكلاماللادب دكني

 هبسشا و سل ىأ

 ىأ (م-متالص مييلع)
 دعومع آارقةهجنو

 امساو) م-متاءكر
 عفر جاسم اهي صد

 ماكلابىأ (تو دلا

 | نءالهلعن نافهدصقاذاهدم:ءاوددعلاةيفه.:(تودلا ىرب) د.عمر ةخن ىفوهدصقيىأ (دج سال

 (هرايناو) هىذاتي عبطلا نالردقت_سم لكوه (ىذالا نمئثدالو) كلذ هلزاحريسغوأ لهكدع

 31 رذقتس ملا ذيأهيدا رااهوركلاواض.ألرهجم )م ركياع )وه دعي: ه:مدعب ىألوهجلل ءانبلاب

 تارذقت_لاوةساجالا لعج عنمءاهقفلا حرص دقو والا فالخو ةمرحلاو ةهاركساا ل هّدحت ىعبذءالو
 ماكحأ ىف ل_كفا كال دريسعىلا موثااول- هيلاهحئارك هتدبحلا حئاورلاو ةءاخنلا ىحدجاسملا ف

 ضايع( ىضاقلالاق' هدد صدا: ءلانالا:هدرك ذل ةج حالف ىدكرزلا مامالا فيل لابد درفادقو دجا سلا

 ىدزالا ليعمسانب حسان (ليعمسا ىذاقلا هلك رروك دملا(كالذ ىح -) لاعتدّللا هجر م: هااوه
 بانك ةفرعم هل نم نكو بدالاو نو. ةلارثاس فة >رلا ةءالعلا ىرصنلا

 نارقأ نمد_ءىت>هب ويس

 ةأحفدادغس ناتئامو نينا ونين هن ستامودربملا رك ذ رسردناءاضقلاب ل :ثاالول ل: ىت>د رمملا

و هيا عىل هتدليا ىلك جذل ادج .«للضف بابىف) مدقني هل باخ ما (هطوسمىق)
 مهلكءاملعلاو س

 هدايعل العا موكءلاهلك اهفرشو دحاواممدو صقملا نال( ملاذ ةدجاسملا رئاس رك -نا ىلع نوقف دم

 د# لاق) مدقنملا ىدسانبا(ليعمسا ىداقلا لاق ادحاواه مكح ناك كلذ ىف توا ست اذ ف ىل اعت هللا

 طا#|ميةنيلصملاىف_عرهجلا مال_تااوةالسدلا«يلعلوسرلادج مىفهركيز مدقتا قول سمنبا
 امهدحازب مال محا هوو تاعئاسملا نمْئش ْئث ج زمطا لاو مهياع شوش يأ( ممالص مويلع

 ريعتساف م( الصو مهتءارق نعم جولف رهكاةدشل م ماوصارادارملاقربلاب ريعشلاو قق دلاكرخ الا نع
 عفر( تو هلا عفر) ةهارك تنشف( دجاسملا هي صخامز توا عفرف ارك ىأ سلو طاخما كال
 ى) كيبل مهللا كيبل حاحا لوقىآ ةيبلتلابتو هلا ععرمركيفز هلو و رجناو راج هرب سدل مسا
 (اندج سمو) ةكمد > م ينعي (مارحلا دجملاالا اهوحو هع هالص اريق عمجت تلا تاعاجلا دجاسم

 قع عوذرمدجاسملاورب_#لا ىلع هغلا هل دش صخع فو سد مسأ هنا ىو

 تاعامادجا_هىف) ةنسوأرك ذاهتوكعمىأ(ةيبلتلاب توصلا عئر) ةعاجهرك ىأ لو فملا هغيصب (هركدق) لل ءاغلا سئانهنا ىل
 عف رهركت هناانيهذم نم ح.كجلافالاوه.رمةمرامحتو هبهد م ىذنقم ىلعوهاسكاءانمت مالا اذه لوتا( يمدح س هوما رح دع للا الإ

 عسلاق مقوادك ىاطنالالاقاند>موة+سن قودجا لا لك ىفهنمة ناسا ةلءلا فق رقال هنالد_جاسملا ع-يجىفاةلطه» توصلا
 حرش ىف ى درسلا لاو دقف ينمدج مو باوصلا لعلو انه لتاقلا ىلادح ىلا ةداضال ىن» ءالذا ردت هنارهافااواهياع تغدو لاا

 ةعاهلا فل اخو لاق يمدج سمو مارحتا دج_.لا ىفالا اهل نبت ملاهنالتاعا ما دج ا م ىف ةيبل انهن وص مرخا عقربال لام اقو هبادملا

 حرب لولو سو هسيل عىلاعت هللا ىل_طهتنبلتاوو رو هتالصرب د ةقيللا ىذدج سم ق لبو هيلع اعت هللا ىل_ص هللا لوسر ىادتو
 وهذادجاسملار ئاسكس مل ةقيلحلا ىذدح سم قهمدبا# نا هيغو ىت اطنالا ملاك ىهتناهنو رحب هظفل اذه هنمادوظفحامأ هتودا 5
 ةيبلتلا بحس ةرق:4|بهذمنالصاحاوةيباثلاو ةالصا نم ه.ىتاعتيامو مارحالا عوضو م دج سهىل,تاعادلا دجا من هس 1

 يررال لحئاو راصمالادجا م ىفاهراهلظا بحت الو كل نلا عضو امال مرحلا عاقب ق يتاادجا مارئاس هوما را دج ملا ىق



 دجا لا ماكحأ ىو ىفاكلا قاذك تز راذاةيبلتلا امان ونحن اذهنال اك
 هنا مصالاديدحلا نالوقدجا- ار اس ىئهبامحم ءساقوتافرءد مها ربا دىءدجمزؤومار كادد للا ىقةم. ثلا حت ص 3 ءءاعلإ
 لئاعلاز اكاذالو_ةةفاضالارعاامأو شوا توصأ عقر ؤ الخلان .انرك ذا عل عدقو ىبتن :اشوثالئلال سدقلاو سحتب
 هال_كلاهيلعهنع) ن اخيشلا ءاوراعيةىأ(متعىلاعتهقاىذر: :ريردونأل ةوزوعاىلا «) هللا ف. |دح هوأت رعد م قالقم

 'ىايالجر عمس هناامْمعىلاعت هللا ى درس ادعنءان 3

 هز 4 ه.ةةفعاضاا ىووتلال دوه داادجح مىأ (اذهىد>مىف مج ماللاو

 ان كيد راسل !!ىفتوصلا عب : مناك ةملسهنيد شن الني دملادجم ىعن

 اذهوىّم :#اوةأر ماريغل مح: سمتوصلا عفر وءامدلا دما راجئلاو تو كلا عفر جولاوجئلاوجعلاج 4|

 0 < اهنال دحام لاى الام ههركاساودجا ىلا عسب + ىفامح ء #ه ل هك هريغه ف هلا اخو كلام تنال

 هدرا سمو اسما ال_تاوةالصلاهياعهنع) ناخيكلا ءاور ثي د ىف رب رهو !لاةو)ع دك
 | دحللاالا) دجاسملا ع-. .ج نم( ءاوسام.ةةالص فلأن ما 0 [ىأ (ريخاد ده ىذدحسم

 ةمش ومراح- اعطقوديصلا اذكو ه .ث لاخلا ةمرحلام ارح ىو سوهذرمملا ةكم د سه ىزعت مارا

 لضفلا وبأ ( ىذاقلالاق) اذه ىدج_ىف الص ةئام نءلذغأ مارح ادج لا ىقهال دوت دحلا
 ءاهقفااوءام_لعلا فل ةاىألوهحللو 0 0 +ر صاد .عوهو ب اكنا اذه قس

 ىف مهفال_ةخ اىل_ع) ىمكي .ةمهةالم+اوما رمادا دارملا م اذه ىن«مىف)

 هباور قكلام) مامالا (بهذنةمي اوك نيب) رخ الانملضفاامهءاب]وقلاىأ (ةلضانتملا
 (لاقوز كلامنعىأ(هنع) هتان و مك انام :ءمان ىرصملا ىسقلاو رعوبأزب زعلا دبع (بهثأ

 كلام بات أ ىأ (هياحص أ ةعاجو) هنعىو ربىذلا كلام ماما بح اص ىأ هبحاصو عقاننبا هللادمع

 ناله >|وا وسام. ءةالص فلان مارمدش ن نكم1نا هبال يقع انثتسالاورو دملا (ثيدحما ىعمناىلا)

 ءالص لضف: هي ةةالصلاناو ىوبتلا دج _لا ىفهال علا نماناوثرثك أمار كاد لا ىقةالصلا روك-#

 0 هول. لك لاو هب واست لو هل ضقت الىوبتلاد جملا ىفةالصلا ن اوغاأن ملقابمارحا دجسمل

 قروهمجالهقناومهنءثالامراكأن هام مي نباوفرطم نباوسهونبا هنأو روهنعسوثأهءاور

 أ و هيلع ىلاعت هللا لص (لوسرلا دج م ىفةالصا انا )» انهما ىلءنولوالاو ةنيدملا ىلع ةكملضفت

 ىنلادج_مىفةالصلانافمارحلا دج لالا ةالص فلانا هيقاب ىأ (دجاملا رثاس ىفةالصلا نملضفأ
 وهوهنملفاىأ( فلأن ودب)مارحادج للا وىأ هين هالصلا نم لضفأ ل وهيلع ىلاعت هبا ىلص

 نءد_ج|دنسم قدا الهيتيدانودللا هجرربلا هدم - نباذي كلا نمددعبت -| نميوديعد لي وع

 هاوساميقو الصفا[ نملضف 1 اذه ىدج ىف هالص لاو لو هيلع ىلا عت هلل ىلص هبارعب رلانيهتيادبع

 نك ل ديسو ادع -ه ىدح_سمىق هئامزه لضفأ ما ارحلادج لا ىنةالصو مار لا دج ىلا الا دج ألا نم
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 ىلاسنلاو ىذمرتلاءاو راك تجرخامْ :هتج رخأ ىناالولو هللاىلاهللا ضرا ب>اوهللا ضرأ
 باطلا نب ردع نعىوراسع) ةنيدملا ليضق:نمهيلا اوبهذامل(اوجةحاو)نحثيدح هنا لاقو

 37 فاتك مارحادجب تلازيشئأ (ةاوداجين» هالصئام نمريخ مارح ادج ىلا ىفةالص هنعهللا ىذر
 دس سس د ل ل ل سل سس سلس ميل -

 ( ثاافش 9

 هءلعه_:مزىف ناكاعةصنخ

 0 مالسلاو ةجالصلا

 مار ىلا هاحأ رآظن

 ا.يةالص فل[ نيدخ

 مارا دجسملا ىلاهاوس
 ىع (ىذاقلا لاو

 (سانلا مالهخا) وس مما :

 ع م-مافءام لاعلاىأ

 ادهىنعمىف) سان |

 دحسملاالا ىنعب (ءانثت الا

 ةداب ىلا ديقي له مارا

 ءاودسالا اوأ نادةلاوأ

 لاق (مهفالةخا ىلع)
 ميذالتخا عمى ىحندلا

 اهيا ىلءىبعناروظالاو

 ايذبم افالتا ىنءملاوأ
 فل م-هفالمخا ىل-ع

 ةكم نيب ةل_ضاقملا

 امهيأن وك ىأ (ةنيدلاو
 ةرواغا ى> ىفلل_ذخأ
 هللادجر كنأم بهذك)

 (بهشأ هباور قىلاعت
 زب زعلاد_بعنباىأ

 كلام ن-عىأ(هنع)

 (هيحاص ماننبا لاقو)

 بهأ بحاضص ى

 ةعاج -و) كلام بحاصوأ
 ةفاضالاباذك (هياحصأ
 ند هعاج وهخح--نىف و

 هات ' ءاضةةموددارعىأ(ثي ,دحا ىعمناىلا )هنعكلامباعأ ن مىأ هراعتأ

 0 فاايد_جاسملارئاسىفةالصلا نملض:أ وهيل عىل عت هلا ىل_ صه لو -ردج_.ءىفةال هلا نا )انعم مو عفو هانبم
 نايملءان *ةسالاو هع (فلالا نودبميفةالصلان م لضفأ ل_سو هياعلاعت هللا ىلص ىنلادج_هىفةالصلانافما رحادح_ىللاالا

 ىفةالص هن ءىلاعت هللا ىذ رباطلانب رمي نع)ىديجادنسم قىأ(ىوراسعاوجتحاو) ةلوقملاهذهدرب ربام أ يسوةل شاف صقالا

 منال ةفيدملادج ىفةالص ةثمنمريخ مارحت ادجسملا ىفةال دنا ىلع لدي هنا هسيفو (هاوساميف ةالصءثامنمريخ مارحلا دج ملا
 مفاعس هلوق مي الف ءانبم ىفءانثتسارك ذريغنمءاوساه.:لخاد



 رغقنعىو رامراللا اذه ىعصأ وهاكوُص راع 1من انباع فاس و( فلأن ري غىلع 90: امعستو هيلعل اوسرلادح لطفا
 بدسذا اذ_ه ىلع ىن.مةكمىلعةنيدملا ليضغتىل, لوقأ ( 2كم ىلع ةنيدملا ليصف: ىلع ىنمماذهو )باو صلايلعأ هللاو باطما نبا
 ادعام ةيدملا سفن نهل.فأاعاججا مرت مارحلا نماهنوك-ل ةكمن |كشالفالاو نيدحسملا في رشن بجوعنمناكمم لا ليضقت

 قلعت مدعل اه دج جراخةني د لارةدأبعلا ىفةليضفال هنا ىلعةعاج هلاقام ىلع سرعلا نم لب ةبعكعلا نمىلضف!هناوةنيكسلا هيرغلا
 ىلع د. ةنيدملاد+مةيلضخأ تدث ناهنا لصاحلاو /ءأىلاعت هللاو مرت مرحلا نما هو > امو ةكم ف الكاب ةنسحلا ىف ةفعاضملا
 هيفو( هنعىلاعتهللا ىذر باطلا نب رعلوةوهو) ءانمد قام ىلء اهب هدامعلا ناين اهيف نوكسلا نمدوصق لا نالاهبةرواخنا ةيلضفأ
 نيددأتلا نممهئاهقفو ةئيدملا ل هأءاملعىأ (نييندملارثك أوثللامو) ق>اللا ه.هذم ىلع ةلالدا ل سدا ىباسلا ثيدحنا ةءاورنا
 مهريغو ىثاشلابادص أو دمةلعوداجو ىروُءلا نايغسو لمنح نيدجأو هءاحأو ةقينحونأم-ممو(ةفوكلاو ةكملهأ ب هذو)

 مسوهيلع هللا لص هللا لوسر تدر لاقعا را نب هللا دمع نعهح<وه:س>حىذمرتااوهجامنياو ىلاسلا ثددح ( ةكم ليضةث ىلا

 نهوهو (ءاطعلوةودو) تجرخاملنمتجرخأىفاالولوىلاعتهللاىلاهللا ه7. ضراري#كناهللاولاةثةرو رحل ىلع
 نياو) نيداملارباكا

 ىلعو ةلامعستب) ماركا دح لا ىلع ىأ(هي ءللوهياع هللا لصلوسرلا دجسمةل يضف قأمت) مدي
 : "ماسمعت ا اومهو
 نبانعقيتعنينام-يماسداو رام ظوفماوةذاشةباو رلاهلهنايدرودجا لا نمءريغىأ (فلابهريغ 0 00 2
 هاوسام_.قةالصفلأ نم لضنأما رك ادح لا ىفةالص ظفابهنعهللاىذر باطلا نب رع نعربب زأا ا 5 انا

 هك ذامىأ(اذهو)ف رط نم ىو ردةودالص ةئاسءهيلع هلضقناؤ ل سو هيلع هللا ىلص لوس راد تالا || 0 7 0 1 2
 58 5-- : َح 5 َّ 0 : يا 7 5” 4 1 همعوورمصع 3 ثق
 هنيدملا ليضعت ىلع ىمم) ماالا نودي ةكمدحسم قةالدلا نمل ضؤألودرلادج م قةالصلان ا نم 1 م

 ىد_>|ىف(كلمو باطلا نب رعذوة)اهيلعاهلي ضقت ىأ( وهو اب رق( هانمدقاس ىلءةكم ىلع
 ا ىرع: هو ىربق نيبامه موهيلع ىلاعت هللا ىل_ك هلوقل أهو املع ىأ (نييندملا رثك او هنعني-تاورلا

 ءاطعو بهونب|لوةوهر) ةنيدملا ىلع(هكم ليضف7ىلا ةفوكسلا زءاملء(وةكم لهأ ب هذو) هوحنو
 هدلبجاسلاة يسن مج وةلمهمنيس (ىحاسلا هاكحو) هنعهءاو ر فو (كالام بات أ نم سدمحنباو
 و ةيعفاشلاة عا نم هنالهنعهتلا ىدر(ىداشاا نع) ىرصبلا ىذا ى< ناب ركز ىك< وأو هو

 ناو ة<وهوءاهةفلا فالتخا ىف راتكو ثيدحلا لاع ليل + باّمكهلوهئ امال عبس همس ةرصملاب
 ىل-ءمدقتملاثي دا ىف ءانشتمالا) هك راضعملا ىأ(اوأ حو) نارياا ىف رثهلو مهض هب هفعض

 ليلجناتكهلو ثيدحتا
 ةزيكدد ثيدحلاللعىف

 هناقم َْى قحساونأ خيشلا

 عيب رلا نعدسخ | لاةق

 بانك ف :-صوىزملاو
 باتكوءاهقفلا ف المخا

 3 هاو تى كك 2 ل
 هنودلبهياعال_طقم نو, الدةة.دملادج_سمهيلعل_ضقامهحارخاوهثانثتسا نم (هرهاظ 00 3 3 1

 هالصلاتاو] هنرقل هاوسامت يتُدَت_سماذ_هىل_عوهوةاواسملا لم هنادربال 5 هتقرعاسل 1 - 0
 هللا ب ص ىبذلان عربي زل نيهللا د .عثدد_ى) هولاقل (اودّدحاولل_ضد|مارحادحسملا 0 - ل ك١ كا 5 - . ١ . 5 نارا ه د
 ىل ى ل -. 06 . 5 او مر .٠ 3 تملعامت امثالا د>حأ

 ىقىأ (هيفوترب ر-هىنأ تيد->ىل-ثع) نام> نيا ود جأ هج رخاىذلا(مل-س و4-لعىل عت لاَ 3

 ةالص ةئاعاذه ىدح_مىفةال_دلا نمىل_ضقأ مارحلادج_ملا ىفءالسصو) ربب زل نباشيدسح || 5 4 14
 0000 ا ا ا ا ا ا ا اا ل ا اع د ا 11 1 حل ١ ا نلاض ل ناسا

 ىورو ىقءافئتسالا اولجو )بابا ادهىفاصن ىأ(ىجفاشاا نع)نو رآه ةعضو موق هقئوثردح ا ىف هيف فاد

 ىئاهنمىأ (لضفأ مارح دج لا ىفهالصلانا او) ةدايزلل ىأ(» رهاظ ىلع) نيخيدلاهباو 52 ر رهجلأ نءىأ (مدقتللا ثيدحلا

 لعل سو هياعهللا ىلص ىلا ن عريب زلا ني هللا دع ثيدحت) ةنيدملا ىلع ةكم ل يضف ىأ (اوجحاو) مالسلاوةالصلا هيلع دحسم
 ديزوىأ(هيقو) مارحت ادجسملاالاها وسامي ةةالص فل نم ريخاذه ىدد م ىفةالص أ( هنعملاعن هلا ىذرةرب رهىلأ ثيدح

 هضراعبالت اكترص عقو فوطنما د هف(ةالص ةئاياده ىدجمىفةالصل !نملضفأ مارحلادسملا ىفةالصو) رمزا نب !ثددحف

 ىلاعت هربا ىلص ىنلا ناريب را نيهللا دمع ثيدح نه:ربغو لين> نيد نب دج[ دسم ىقتدت اماذه ثيدحتاواح يدك ناكولو موهقم

 لضخأ مارحتا دحدملا قم الصو مارحت ادحملا الا دجاسملا نمداوساميقةالص فلآ نم لصفأ اذهىدح سهى ةالصلاقملسو هيلع

 دانساب امهريغو ىويبااوهدنسم فل بخ>نيدج|هاور نسح ثيدحا ده ملم حرش ىو وذل |لاقوا ذه ىدج سم ىفةالد ةئام نم
 دقذاة الص فل ةئاعىأ ةالصىلا فاضملاهنم طةسأ ةالص ةثاك هلوق ف ىحدلا لاقو اذ ههح يمص ىف نامح نب اهاوردقو ى بتنا ن سح

 ما ارحادجمللاالا ا وساميقةالص فلأن ملضفأ ىدج سم ىفةالص ظفلب نم يدك نيداغساب رباح ن عهجام نبا ودجأ دنع ل ذكدر و

 هوخآر جو هر دصة رب ر هون أى ورا دهرنب رلانياثي د هاو ءاميقةالص فلأن ملضفأ مارحلا دج ىلا ىفةالصو



 هما

 | لقاك هنالئش هلاةاميقو ( فل ةئام دجا سلا ر ئاس ىف ةالعلا ىلع)ةداتقو رس رلانءاءاور ىذلا( اذهىلع

 قو(هلث.ةداتة ئودو) اا ءارحما دج! ىف ةالصلا لضف ف هةيادوأ[ ق رعب ْرلا نبا ثن دح لثمىأ( هلثم:داةى درو 2 ه4 9 . . ه + ل6-

 ةداثق نءىور هن

 ناثيدح ل ءىأ || نيحيحص نيدانساب هجامنياودجأ بادر فا ذكوهوةالص ف لأ 5م ىأءالصىلا فاضم هنم طقسأ

 ل-ضفىأين) رعب لا نيب( فال_>الو)هفرعافر_عدزعوةرب رهونأ هردص ىور اذ هرب ْرلا نبا ث دوه يقام قالف
 مارح ادج لا ىنةالصلا ةدسج مو مل_-وهلعمشا ىل_صهيفءريتىذلاعطوملاىأ (ءريق عضومنا) ىف نيثداوعاملعلا

 جتمالوقلا ىأ(اذه ىلع [مكة-.هكلاو شرعلاوتاومسلا نم لضفأى هل ؛اهلك ( ض رالا عاقب )رئاس( نملضفأ) في رشلا
 | لوضُمآلل دعاوةلا ىف ىفارقلا لاقومردقول عورلسو هاء هللا ىلص هفرشل ىلاعت هللا هجر بلا هلق
 ةرواغنا نوكيدقوهيف مقواموأ هلددابعلاةرثكب نوكيدقو للعلا ليضةتكت اذا نوكيد قف بابسأ
 هجوالف عاقبلا ىلعلسو «راعىلاعت هللا ىلص هريق ليضقتك لولحلا, وكي دقو فعمل دج ليضفتك

 همزا و عون هنافربقل |ىلع ل عالي لامعالا ىلع باوثلا ةرثكب وهامنا لضفالا ناءاغثلا ىفامراكنال
 ه-ةئاووىهمتناةرورضلابئءدلا نممول_همهنالطد ول ضقمىف>صملا لب فح ملا دلج نوكالزا
 مضغ” نم ىنئةسموهو عاقبلا لضفأ سو ءيملءهّلا صورية نا ىلءعاجالا لاةفهنلا هجر ا
 اهاوحو ىطصماتاذطاح دق « امضرالاريخناب عيبا مزح لقاك ةنيدملا ىلعةكم

 اهاوأس كرك زنيحسفتلاك « تلعاْمكاساوةدصدتل منو

 ةنكمالا لضفأ لوهياعملاعت هنا لص ورع ل معا اريغر و ءالن وكم ىليضغتل امال -!! دبع نب (لاقو

 ىحيل وهيا هللا ىلص هنا ليقامىىلا ةجاحالر ةك-ثالالاو ناوضرلا ةجرلا نم هيل لني اسم هاهنا ىلجتل
 هناك ل ضفاف هتاذ ىف هال ضفأ الن اككملا ناانمل ولو اد مح ناك ناوةفعاض ءه.ةلاسعاهل هريقىف
 مدعل لب هيف فو سدل امبهذ ىفاذهلض رعت نمد م ةيقنحلا نم ىحورملا لوقو فلام لال
 ل_ضضفاذه ىفوتاقوه اهم قلخ ىتلاةبرتلا ىف نةديدحا لك نانمرهتشاامهلضفل نكي وهيا ءهفوقو

 هللا ىلص هتنيط لصأن ا س امبعنب|نعىو ر فراعملا فراو ءىف لاق ىت>امهفاةرش ىنكر فو هيعيجضا
 سو هيل ءىلاعت هللا لص هني رذباحأ املواف ةكعةبعكلا عضو موهو ضرالا رس نم مو هيلعماعت

 هنفدلغهثنيط»ىفأ نافوطلا جوتالو هلعستتانئاكلاو نب وكسالا لصأو هف ضرالا تيحداوممو
 مل-وهيلع هللا ىل_صاهتم اخ ىذلا ةبعكسلا لصأ ىفالا نذدي ل ةقية حلا فولو هيلع ىلا« هللإ ىلص
 هيلع ناميلس ناراث ”الاضعد قءاحامهد. رئي وةقث لوةوهولقنلابالا هلم لعبال سي رغوهو ىهتنا
 لئارشا ىب رابخا نمةثاه هد رأ مث كرتو هيفرعةيس هنارع_خاوانيدنرعق ل_راز مال لاو ةالصلا
 ثدانههونءرثاكساا ىلعهللاةنعلفدناو رفك اوفر_عاممهءاحاملف مهيلا هنرح هوهتثعد نو رظتني
 لضفأ ةنيدملا نوكينامزلي عاقبلارئاسنملضغأ ن اكاذا مانعلاد لا تمض ىتلاةعقبلانأوهو
 فال-كاروصتي ف وكسفري_خريسخلاةداب زوتدايز عمةعقبلا كل: ىهةنيدملا نال عازنالب ةكمنم
 نالذ ةذيح ةكم ل_ضفتاهبهتماواو اهلا سو هيل هللا ىلد هترجهدعب ةنيدملا لو ة: لب اذه ىلع مهندب

 مساق نب انخيش مالك ىفوىل مادلا هلع ماققي ىتح ىنال_لارب رحت ن ديال فنيكملاناكك لا فرش
 اسييفهنفد لبق ثباث لوهيلعيلاعت هللا ىلصءءاضعأ تمض ىتا!ةعقبلا لضفأ ناردةتامىذت قيام
 هنفددعب تدئاعاىءركلاو شرعلاو ةبعكا| ىلءاهايضغت لاقي دق عن هترجه لبقو لب هتوم لبقو

 ايينهئفد ل_.قءازحالا ةيقب ىلعاهتي زم ىذتفا اهيف سو هيلع ىلاعن هلا ىلصهنفرإ هدادغا لاقي ناالا

 لضفأ ابيف هلزن موأ ةن«|ىفمال_ااوةالهلا هيلع هلزخ نمل ضفأ:ر وكذملاةعقبلا لهواضنإ
 408سم نط بلالشلالب نلف مس فم لا زادت بلا

 نبا ثيددع هلعمستا

 ىفةال_كلاىلع) ريبزلا

 ىأ (دح انف رداس

 ةئاع] ةني دا دج بولو

 ىراح#لا لاق (فلأ

 لوقافلأوةئاكىورب
 قف هنارهاظلا

 م ىعملا في رحتو ىببملا
 او-رصءاملعلان العا

 اميفةفعاضملا هذه ناب
 باوثفباوْلاىلا عج رب

 ِن ود ىلعدي زيهيةهالص

 هل افلا داب
 ىلا كلذ ىدعكالو

 ىت>تثاوفلانءءازحالا

 نانالص هيلع ناكول

 ةندملاد>_مىق ىلصت

 دح لارأ[مارلادجنااوأ
 هئزحم هالصىصقالا

 نوداسال امازدو اوممَع

 ءالهلا ضعب هيرتغإ
 نيبىأ (فالخالو)
 عضومنا لراصمالاءاماع

 هلع نايا لص نك
 (ضرالا عاقب لض:أ مل-و



 | احصل زن دلال داماك 0 4 ضل ء :ةيىذلا) ماو ةدحوملاب ىجابلاديلولاوبأ ىذاقلالاق)

 هنع هللا ىذرر ع ثيدحوهره هاا ىلء ورب رهىأثيدحُؤ ةعأ 58 : '”ةسالا ل ل اديمال ا م (دحاسملا

 66 هندملا عم“ ةكمرك> ىأ( (اهمكش) روك دات دما نمىأ(هن هلعبالو هله اوسأو ؟ هال صةئأم ند ريخمار ادا قةالص

 |نرايلعب مالةن دااةروأ غلا نمل اًصد :ادعا لان ,اهد> .م قةهوادا أود ءةرواح ا!ناىلعلديهناالا ىرخالا نم طقأام_.أ

 كيال يشر دللا سمن نمل تا كم سه: نان 4 رمد اشل تاعك اعمرلا هرم تأ تنك اسم *.,دحناالاةقعا طاادن رع

 ,اضي أه لعل دباةوةينكسلا
 نادي ماقام

 ا م رص عدلا ىلعهتلالدو

 ا 0 ىواحطلاتهذو

 اهرعتد تسل ةريُ ؟لامعأا يقفل سولو ماكل مرية كم ءانان 2[ ,دلاقلاعالا لضةو مككلذ ا 0 5

 3 ثااملاعلا ةمالس
 (ىحاس ادياولاونأ ىذاقلالاق) رو 5 ىطظفل فال او رض ءالادالار وو موه .اعملنا ىل_كدهللا 3 كدو4 َ 8

 ١ قىأ(ليضفتلا اذ_ه

 ِ قوهاما) نيدحدملا

 ١ نالىأ(ضرفلاةال_ص
 " لضفأت وسلا ىقةلفانلا

 داضلا( لب قتلا اذهناىلا)مد- هداك 5 9 :كادئنيدجأرق ةهج ونأ مامالاوه(ى واحطلا بهذوأ) | 6 3

 ةلمهماداصاايمه-ضعب هطضوقت» داو 0 كمدج سم نم لج ملاذ >ايةالصلارح آى رعضت ىأ ةمجعملا ا هيدا ا 0

 ىذلا هناو (ضرقلاةال- ىىقوداسا) 0 نصل ل 2 م 7 6

 َناىلا) قنا هذم

 مضن (فرطمسهذو)

 ىدااىرادلاوهو

 1 نءىور ةنوم.مىلوم

 ىراقلا عنانو كلام هلاح
 وأوىراخلا ه--ةعو

 (كلذناىلا) ةيكدااملا

 رهاظ اذخأ ةضد رفلا

 ىلع ىفاش ا تاكأاضأ

 ىأ(لاق) ىاحما هلقثام
 امهلضف ىققوسا ٍءامهريغ وأ ( ةعج ن مريخ ةعج و)اهرميةموصا اوهالصلا كم 2 6 فرطموأىواحطلا

 زوكلاةيدةول_ضفأ ءارنمراصةن لا ىفراصاذان ايةمادام لضفأ هذه القد ويف لاو داس

 مالسلادبعنب زعلانا ل عاود# لم ءأ211ة. كح اهلفارملا لشن هأةنحلا فهلزتهنمةاوةنمهذهنوكم نأ
 ه] م ضقت روصتب الد هرشلاربقلانأ مهصعت ْن ظ امني ل ضاقت الناي وأ همةةمز الا كمالانالاقال

 رف-غباسأ هل ضقت 6 نادر 594 ةةعقاولالاعالا لصق بسن : وها ناكم ليضع“ ١١ناو هناذل ا

 لوسز5ر وا غاهرم_غىف سلاما ضي أةيدملاقث 'الاملاقاداة كلا ذيدم زت ىعذكسان ااودرمعلاو جا 4و

 ةعلاذعإامويد دسم لضفىؤىذلامدقثملا( ثي دكا هيض:ةءىذلا) هجرت مدس هد دقو ةلدحوكا

 ةالصلا نمي لضافتلا هي قركذهنالإ دو هم اء دهرا ىلع لوسرلا د> م ىج> (دجاسملا رأس ]ةكمل د .مركح

 لضافت !ا ىفةكم كح ىأ(اهمكح)ه.اولدت_ءاىذلا ثيد_-كانمىأ(هنم هبال 'و) ندع ىلا

 / هره- ٌءو2الام_نيدهنقفال- او ذىذلاوهم لخفأ امه انلضاقت اااويلا سارقلابىأ (ةنيدملا عم (

 مك( فر ,ظمسهذو) هاو 2 ؛ راثأهلاورات ىلا اوهولهثلاو ضرقلا ىفهه_ضعبهمعوهباوت فعاضي

 تخأن باىفم ا ىروباسنلا فرطمبعصءوبأ 2 رئاموملاةدد كاءارلارسس كوءاطلا حمو و ملأ
 هقفلا قهعاس !نمنامناوثلامه-:ءىو رىد>هرط 2 ١ازاحن وهرب را دل هتظيئوركلا اعلا 1

 ازارت>اد هذيقوة ع دك نهىأ(انباضأن مإةةسنوناسوثالث هرعوْن ست امو نب ره ءةنس قول ض١ ٍ ىا(انبا كأن م)ةءرذ

 ناىلا) مهن ىلالةيا للا ىف كن معستو سن ة:سىفوتدهازلا ىرمصببار يخش نيهللا دمءنبفرطمنع 1 ١

 د_:ءزاتةاودو كاكشا و عر شاللا ماركا اكىأ(اضأةل اناا ىف)ةالصلاب اوثةةعاضمىأ(كلذ ْ قدروا لام كلا

 فرطمىأ (لاذ) هلو ةبهيلاراش أمك صنلا ةلالديةدا ,ءلارثال لما ث لب صيصختلل ىادالذا ناشلا | ةلفانلا ىف)امهمفةالصلا
 هنا لمدد ودرع قةفج ىلعدي زبهيفةعجباوث ىأ( ةعج مريخ ةءجو) ىواحطالريمضلا لوفو : ىلا 0 7 7 ؛ً

 0 4 مسن محم "4

 وهووريدغ ى(ناضءر ن مري هش( ناضمر و) هلوةاىلوأ لوالاو د اريمضا فاض مةءج عج ىأ (اضي
 نادذمو لد ضقت ) م17 1 و ض2 |ثدحلا مامهنب( قازرلا دمعرك ذدقو)هريكسشتل فورصم ن نو:ه

 وهومال_صلا ل-ضةقروك دلاثذح 00 :د_>)داللانم 0 دملاب

 ة ةفئدملا قناضمرره_ثما مضاف اد دود اع لاعتهنال كه هنالألبن ءوره_غو ىفاريطلاهأو زاغل :

 اهريغىلعر ها ةااودالم ءلا نمىأ( اهريغوةني دااناضهرلوضفتىف ىتد دازرلاد_.عرك ذدتو)كلذكىأ(ناضهرنمريخناضمر 0

 فزد ةءج نمريأ مب ةعج وناضمر نمريخةنب دملا نا مر تراحما نيلالب نع فارم ا هاور همة رك ذامو2 ىأ (هوعاثي د->)

 4-عج نادي 1 ماهاوسأه- ةناضمرماأن هر ملا :دلابناذض هرريغصلا عما تاكو 4دلا» 1 ذاذكمومعلل ه هناع لضفملا

 لن مل د أةكم ناضمردرووىفزلا ثراحا نال نععءاي لا وواربطلاوا ورنادلباا نماهاوسأ يق ةعجس لأ ن نمره هني دااب

 رعنبان عرار وسر



 َّس زْئبهللا دبع نءيىفاس ملاو نا + كاوذجأ اور ( ةنلا صاير نمة-طورئربتمو ىتدب يبا مال او ءالصلا هيل علاثو)

 ةحيدص ةخ-1و(ادازو) أطوملا فىأ(ديعسىلأوةربره ىلأن ع) ظفالااذهل_ةمىأ(هلثمو):رب ره ىلا نعىذمرتلاو ىنزاملا

 ةعرتىلءىرينم) هجر قبسدةو( رخآثيدح فو) قأ  امازا< وأ ةقيقحى أ( ىذوح ىلعىرينمو) ىردخلا ديعسو بأى أداز
 لؤالا ثيدحلاىفىأ (هيذلرب رس نيد م هنار هانا( ى ريطلالاؤ) اهانعممد_هئدقوءارلا نوكسو ةيقوقلا مذ( ةنحناع رم

 هوم ىلء)ءاو ةموهتدسم ىف ةدئاع عمىأ (ءاذكس تدبت دباب دارملا نأ امهدحأ ن اينعمإ)

 -[.-ل2لل2>2>22222222 222 لل 2 7بيبي 7777777 ا7979بئيريج 926

 ملسوهياعىلاعت هللا ىلص (لامو)ل ةوهنيدلا لئاضفنايبىلا عمجر متاهاوسام.ةرهش لأ مايصك

 ةطو رلاناو «يلعا اكلا مدت( ةنملا ضارر نمةضور ىرعنمو ىدبنمبام) ن اة.كاءاو رثيدحيف
 ىردلا(ديءسوأوةرب ره ىلأ نع)ءاظفاوءانةمىف (4 ؛هو)ءايمورا>ث[ت اذ نةمطم ناكم قضرأ

 طاقيالاوءذذءةدابعلاو رك ذلا نال ليثكه | ليق( ىذوح ىلع ىرينمو)أطوملا ىفاك د ,عسوبأ هيف( دازو)
 (ةن4 | عرث نء ةعرتىلء ى ريثم) مد-2:( رخآ ثهدحىفو)ةمارقلالوه فش طعلا نمىرلاث رود

 هيذلليقاك 1 ىكاالر رح د - #ث (ىرعطلالاو) ةعرتلاري_فت مد_ةتواضنأ ل وهو هنأينملقت

 ىريماذهو هنكس ناك ىذلا( هانكس تدب ت ديلا دارا | ناامهدحأ) نالا مدح اوناهحو ىأ(نايثعم

 ام) وهوهنمدارملا نبه: و(هنيديام)تاباو رلا ضءبىف (دروهناعم) هلغعل نمرداب ا!( رهاظلا ىلع)

 ىسلخ ةفرغلاب تر سةدقو ضرالا هج و ىلع ىكسلا ل ءاملا ضن ةرجحلا نال( ىرمنمو ىف رجح نعب
 | هيدارملار وكذملاثيدحلاىفىأ(انهتدبلاناىفاثااو) ةرجح هيلع قلطرال هنالريقلا ةدارالاوتحاالا

 (قىح مل-سوهيل هللا لص هناانهه.رقو ىحنا هيف تيديامءانعمنالا زان تنب هيلع قلطي هنا( رمقلا)

 ىريقنءبامىوراك ) هءعمسنو(ثيدحلااذهىف)مدقتاكىرمعلاهيقفلا(لسأنبديزلوةوهو)هربق
 تاراورلا ناعم تقف! هتد ىفءربق ناك اذاو ىربظل لاف انيلوةلا نيب ىو وهدد نادهذ( ىرعامو

 لبقهنل_بو«يلعمّتلا ىلصهرابخأو (هثدب وهو هنرحح ىف وريقنالإ ىنعملاس ح(فالخابدب نكيملو
 ثيدحلا اذ_ه ىف( هلوقو) ل_ىوهيلع هللاىلص هناز>عمنموهت سلا تابيغملا ىدح اي رابخ أ هتوم

 ىذلاهنيمد) فورءملا(ريئمهنا لمت ) هنا( ل-ءق)ام اهتم لاوقأ هريس ىف( ىدو> ىلع ىريشمو)

 ناكىزلا عدجلا ناك ةسقل-هولقنيفهلزو أل عادربغنمهردابتل( رهظالاوهوامندلا ىف ناك

 د_:عرغاىفىأ ( كانهءنوكيناىفاثلا)لوقلا( و) ىتأي هرماك ة :ا ىف سرغبهد_:عسطذم
 قلما ةوعدلهيلعموة.؟لسو هيلع هللا ىل_ص هلا ركست ضوخحلاد- نعدل عضوي رخآ (رينم) ضوحملا
 ةداراوسد كلارك ذباب نملبهتقيق> ىلع سسءاهنا( ثلاثأا) لوقلا( ول هتمالو لاي رك هذوحم

 وأ د_صقب ىلعتم(ةحماصلا لاعالا ةءزالا)ايندلا ىف(هدنءروذضح او ءرمتمد صقنا)دارملافبدسملا
 هلاف) اثدلاىفة4اصلا هلا عال(هنميريثلا بج وب وضوح ادروب) هلوتاةمدقم ل عوهوأر وضح

 امهدحأ) نيرهسفتو (نم نعمل متع ذا ضاير : مةضور) ثيدحنا ىف( هلوقو) هنابمدق: (ىجابلا

 ةزملا ضان رنمةضورلو+دلىأ هلسحو ههنأأك فاققحم ءاضتقا هلى ذة ةمىأ(كلذاب ج ومها
 نهكلذ) اممحاص( حتا ريتلاورمزملا نيب امية ىأ (هيفةالصااوءاعدلان اواي: دلا ىف هل_خدنا

 ةداهشلا داهىلا ف .غرتلا فج يحص ثيدح ىف( ليناك) ود هيئذ هللياعتوأكلذلن ادب( باوثلا

 وأهب برضال هفيس عفراذا هناك ىت>ةنحما نم ني دهان اوند نعدمانك (فويسلا لالا تحت ةنحتا)
 د27 2> ل2222 722222222222222 ||| ١

 ىعلانمردابّملاىأ(رهاظلا
 هناعم) تدءال ىوغللا

 اذ هىأ(هنيديام ىور
 نيب) هلوقو_هو ىن-هملا

 (ىفناثلاو ىرعتمي قردح

 اسببلا نا) امهيناث ىأ
 راشعابىأ( ريلقلا انه

 ديز لو-ةوهو)هل" ام
 ثيد# اذه ىفاسأن يا

 صءدىف ئأ (ىو راك

 ىريسقني-ب)تاناورلا
 (ىريطلا لاقىرينمو
 تاباورلا نيباعجىأ

 (هسثاب ىف ءربق ناك اذاو)
 تقةفتاو)مأرخ آى ىأ
 ناكلوتاياو رلا ىناعم
 ىلابمىف (فال_امشب
 هريسق نال) تارابتعالا
 قمالسلاوةالصلا هيا
 ىأ( وهو هترجح
 ريك ذلهرك ذو)هترجح

 (هلوقو هب وهووربخ
 رخ”الا ثيدحاؤفىأ

 ىدو> ىل_عىربنمو)
 هربنم (هنا لمت ل يف
 هم) هع_ٌطوم ىآ

 قهعضوم ناكىذلا
 ىأ (رهظا وهوايئدلا
 لاوقالا ن-هدره_غنم

 د- ذعىأ(رب:م كانه هلن وكن أ ىفائلاوإا يف ضوحلا ضرأ عقب نم عتمف رش ” الا ضرأ ىلا اهميه ةعةبلا كلت لاةنت ناب كلذو
 ةضور هلوقب ىحابلا هلاتهتمبرعلا بجوبو ضو لادر وب ةىلاصلالامعالاةم زاللمدنء(ر وض# اومريهدصتنا ثلاثلاو) رثوكلا

 («ةهالصلاوءاعدلاناو) هاوةب هندباككلانهىت.ءامل ىأ(كلذل->وملاض: أى أ( هنا امددحأ نمي: هملمت<ةنحلا ضايد نه)

 ءاورشيدهءافىوراكلوةي نأهسق>ناك (فو.لالالانتدتةنملا ل فاك باوثلا نمشالذ ى>ة#)هرينموهتسب نيب اميفىأ
 منع ىلاعت هسا ف رسنأن ع مهاح ا ىفب مطاطار اضقلا هاو رتاهمالامادتأ تدق ةنحلا انعم ىفو ى- رهن عمكرد» هيف احنا



 امىأ( رعئباىور و)ىراخبلاح رشىذلاوهل-هق(ىذوادلا هلاقاميعبةنحلا فن وكةهللااهل مش دقةعقملا ل:نا ىفاثلا و
 هم نأةءاحصلان 0 -و) 0

 نوكسو ماللا حتقي
 قيضوىأ دااوةزه-فلأ
 (اهتدشو)اهئانءوةنيدملا

 دحأ)اهثالبةدشو ىأ
 (اديهش ء ا

 دهشأ ىأ دهاشة غلام

 اهياعمرع هنم ءلءاامعمل

 عئاشةغاابم(اعي ا

 موب) هل عفشأوىأ
 تسل انهه راو(

 رباح هاورهنال ال

 صو ىأ نيادعسو
 اواو رع نباو
 د .ةاماسأو 5رإ رده

 ىلأت ذب ةيفصو رسع
 ىل_ءةيعبات ىعوتديبع
 اهثيد- حصا

 هللا لص يتلا نعل سرع
 اذ_مإ_بوهياعىلاعت
 مهقاقتا دعس و ظفللا

 اذكو تاع لاك

 مهتاورقاغتاليحةسإ
 ىعع انهوافك كلا ىلع

 حرصا م -ءالوأواولا

 اديهشنوكيف ىوونلاهب
 وأم مقابل اعيشش ضعبل
 اعيقثموعيطمل اديه
 تامنملاديهشوأ ممن
 شاعناا«.ةشهناي>ىف
 ةيصوصخهذهو هتافو دع

 ىف هيداه-ثىل-ءةدئاز

 مثالا عوج ىل_عةمايقلا

 ةمالا هزهءايفصأ ىلعوأ
 لاودةوىمأ نءمرثامكلا لهال ىتءافشدر ودقونينذلل ىرغصلاو نيعجأ ى والخال ىريكسلا هتعافث ىلعةدت ازو

 (اهئاو؟الىلع نيصيال) اهلضفىفىأ (ةنيدللا لاقل وهيلعملاءتهلا لشرتا

 لمد اهب ناتقلانعدرانك فويسلالالطوأ لاطلا كلذ تدق ة نيا فاطر هظو هدر: ن ا
 نم(ةعقبلا كات 000 ا او انه ىذاقلادارءاذهو مر اع يلو دلاب 2

 (اهنيعبةس :4|ىق نو تل 0 :اءرع_هلانمب ىتاادج للا عاقب

 ىركشلاىدسالار ةءج وأ وهو ىر اخبلا 0 15 جأ أوه( ىدوادلا لاق هنقيقح ىلءوهف

 زوحونيسما:لاقي وماللاوءاتلار امساك ناسملتوةثامع زارنا را ةعتع ل هلع ىو امململا

 0001 1 رنا ةةور هاو قدم ازهر لاقوئدز راثلاةخالتم قو اهمال يكس

 1| رايلعتتا لص دهعواميسالار " ةوح مرالبن !اهداعسلالوصحو ةجرلالوزن ىفةنحلا

 ةرخ" الل ايندلا نم ل-ةني نايدرهاظ ىلعوهوأ ةنهلا ىلا ىدؤت هيفةدابعلا ن !هاذعمو غسيلب هيدشت
 نالاهاوق هنا مه-ضءدلاقواهفعضأريخالا هجولافةوقلا ىفا مدترتىلعةئال- ءاادوحولاو و رجح ني الاق

 ىلا لقتاهنا ىنعي نير دعما نيب علا رهظالاو ىمترحلا رجح نبالاق مث هيف امولحالو ياكل
 ىلدناكىذلا عذاناوهريغىفةالصفاابهيث ؟؛ةالصلان اهب وشي وهدي ونو اهضايرولا هدؤت وهنا

 لّوأ نيبام الو واضنأ اهياا لة: ةعقملا نأ خت ةياَذهفةذملا قس رغب هدنعسطخك هوةيلعمللا

 نعناخيشلا هاورر ايك حلت ثد دحفو.داالالاطت م ةنلا هلودو عئادتل |نمدرخ اوهملاك

 ماقمت لسيعلاا تلامىت>راغدثا هناو رع صد قمل سو هد .لءىلاعت هللا لص هنا هلوأو ىفوأ نأ نيهللا دبع

 اورم_صاف م-هومتيقلاذاةرفاعلاهّنلا اولسو ودعلاءاعتل اود تنال س انلا امعأ اب لاذ ط2 سانلاىق
 مهمزهاب ازحالا مزاهو باح_بلا روبات كلا لزنمم 1107 الالط تكة ةن#لا نا اوملعاو

 لاظالاقي دقو ىعععقلاو ولاغلا 101 ءةبانك هناةيابنلا قو مهيلعانرصناو

 20 ةعطقؤتاقوةغلال هأ لص: (مكهدعبالءىنلاولاوزلا لقال
 فوت اانءلاىدهأرظاني *« هفر_ط اند املهل تلق
 فويسلالالط تدق ةنج مأ هءادهأت < نم ه ة>وأ

 قح (ىقلاق مل سوهياعملاعت هللا لص هنأ ةباهعلا ن مةعاجو) لمءاو رثيدح ف (رعناىكورو)

 دم اهد_ءد د وأ وةزم-هلانوكسو ماللا حدب (اه" و يوب وب ثا "و #فتدلا)

 ريخالا 2 روط>قلاىنهءتءاحوقيضااوةةشلاوةدشلاى مءاو 'اللا نالريسفت ف طء(اهتدشو)

 موباعيفشوأاديهشهل) نوك أىأ هةقحتل ىذالاب ريع(تذك الاز رم رس ه:لعاف(دحأ)ا 1 :باتنوكمل

 نمةرشعوع ماو رهنالىوارلا نمّل_كالح سل انهوأ ىو ونلاوىلا ءتهلا هجر فنصملا لات( ةمايقلا

 اديه ىأ مسةالواؤاذكه هلاقو وهيل ىلا" هللا نصوه: كشل | ىلءمهقاغتارهظبالواذك ةءاحصلا
 هيداهثوهدعد تام ناوأ نيصاعللاعيفشو هتايحىفتام ناوأنيعيطالاد.هثوأ ضعبلا«يفُدو صضعما

 هذهنوك-:ناىتبني وكلذريغو مهباسح فيفذوأ مهباوث فيعضتب مههتعاش و ريخ ىلعا وناس مهنا
 ءالؤه ىلع كب اند جو) ىلاعت هللا لاقإك هدا 0 ميو محلل ميك حم يو -> -_صوصخ

 ةعافشامئااعيفث ةءاور وةره ظاديهث ةباورقهيلعو :كشالا#امهضعب لاقو هيقواولا ى: عع :ءاو(ادءهش

 نيمرح ابر ١ مجد عسفيا 1ليلدث.د<اىفو ةرخ آوايندهرا وج ىف مهلعج وم هتاح ردومل عب مل ةصاخ

 ثددحىق لو هيلع هللا لص( (لاقو)ة5 لاالا ةفعاضاامهقو ةح ىعاربال نع صاخرمالههرك نمو

 هاور
 ةمالمصلا هيلع هنال_صاخلاو ءالعلاو ةءفرلا دب رم دج ونةصاخ ةداهث ىأءالؤه لعد, «ثانأدحأ ىل ىلا قو هياعملا ءاهزلا ىلص

 ملسوهماعىلاسب هللا لص ينل ىأ (لاقو)ةرخ" الاف ةاومىفةرهاظ *متاياق ثوم اا مق ابر اداهش .هلمال. دلو



 نءناخيشلاهأور( نوملعنا وناكوأ مريخ ةندلا] اهريغىلاامعلودو(ةنيدملا نمل اهل ةنو ىءئمأو ]+ عفر ىأ( لمحت نميث)

 ىلا ىأ (لاقو) اولي ىلءاوريصلوأبتي ربخاوملعل معلا لهأ ن ماوناكولوأ اهو ةرافا_للاهت, ريخاوماعول ءملاوريهز ىنأن يانا يعس

 قزلاوهوأن بطلا نمىبملاوهودادح اريكوهو فاكسلارسسكب(ربكلاك ةنيدملا_-أ) احن عناخيشلا اور مال لاوةالصلا هيلع
 هو (اهثيخ)ةنيدملا ىأ( ىننت) ريثالانبا هلاقروكلا ىنبملاورانلا هنتي ىذلا

 سس سس يااا ىلا
 لمحت ىنعمو اهيلعاهريغ يك لارا: ةءاهقرافوامعلحر ىأ( نب دملان علم < نهيف)ناخيشلاءاور

 نماهريغنم(مهريخةنيدملاو) نءعامهو ل متحةخ# ىفورك ذاسع هب ىنكفاهعمهتعتماو لج عفر

 نالمةحودالملا نماهريغاو رادخااماهلضف نوما ءد اوناكول ىأزاحا ه.ؤ(نوملعباوناكول)دالبلا

 مهتيل ىأ ىنمتللوأ ةيطرشول :دارملاءادأىف غاب أ وهو كاردالاو إعلا ىوذ نماوناكول ىنعملاو وثردمال

 مهلبانوقو_س موقامىتأي وماشلاو نويلادالب حافي سوناءانعملب وط ثيد_>وهو كلذاوملع

 هرامخأب هلوزحعمهمقو هحرشو ىراخملا ف ثءدسكاو مفريخ ىهوةنيدا ا نعزولحرتي مثمهاودو

 هيلعيلاعتهّللاىلص (لاقو) اهان كا ورامخاوءاغل ا دهع ىف تحّفاهنالت ابي غم ابل و هيلع هللا ىلص

 ةيدحتلاةانثملان وكسو فاكلا رسسكي (ريكلاكةنيدملااسا) رباح ز عناخيلا اور ثيدح ىف سو

 هوحنو نيط نمءانباارو كلا ودي ى-< ا ىبعاهداةءالرا لاب فني ةفورغمد | دحالتل آوهوةلمهمءارو

 توناحريكلا ليقو ةداب زلاوهوروكسلا نمامهدواولا نع بل ةئمءايلاو ىنءءامه لي قو هيلع عضوي
 ىف: ىفاضا هيةرصحلاو قزلاوهىل_.ةورانلا لجالداد-<لا هيندي ىذلنيضل اريكلا هياهنلا قودادحلأ

 اج رختىأ ةيلوعسفملا ىلع بصن ةئلثمدرخ آوزي تحتفي (اهشبخ ىف :ث)اهنا هب_ثلاهجوو هفالخ حاصلا
 هنمةصلاخت سا ىتلاءازحالا وأد صل ا نمهيفاسزالد, دحلا ثبخريكلا نياك هلمة'الو اهنمثسخام

 نمالاةر ورضري_غنماهريغر ات وامعج رخال ةنيدملا كل ذكفةصلاخ ىو ررشلا عمهن عريطت

 دمج هريكيدا لكلا زيمإك هريغن عوز متن قدص مدعو لغهباة ىف زمابيف كرتيالوهفهتي وطششمخ
 ديس ةبرب بيط ىورو ةد>وموةيتحتلاة|:ملا نوكسوءاطل ارمسكم (اهميط عصني و) هيدر نمديدجلا

 صاخ ىأ وهم نيءاهدعد وةلمهملاداصلا تو نونلا نوكسوءايلا مشب عصخي ولعاف عوفرموهو

 هنمو صا, .لاءاقصوهو ع جدنلا نم هيدر بهدي وهديجد.ل 4| نم كب اطاماميذاصل اخومسو

 نال يق ى>ةيلعاقلا ىلعاوميط عفروة يحك ةانشععصةيناوهئار ديدن ىلعةاورلارثك أو عصان ضيبأ
 اميطزازقلا طمضوةئيدملا ريمض هل ءاؤوأ ميط بصنو هيق وثدانمععصان ىو رو ه.اعوفةهديدشتلا

 ب رغاوةددمواووةمجعمداضد ع وضن هيف ورعملاو فرعبالع وصنلا ناف هلك شتساو هلوأر يسكب
 اهنكسي نما هميط ىلععت ىأ ةعاض.ءلا ىطعارحاتلا عضدأ نمةمجعمداضوةدحوءهنالاقن قئافلاىف

 ءانوداضب خضني ىو رو ف يح صن هن'اكوةاورلا -يجهس.:فلاخمنا ىناغاصلالاقو هياوثلا فهعبتو
 ىفيىلاعت هللا هر فنصملا لاو نونلا دعب نيتلمهمنيعو داصب يح هفل تارا ورهيفذ نية مجغم

 ىلعريصدالهنالةبجاوةرجهلاو مل_سو هياعملاعت هللا ىل_صهتمزب ص:ةاذهنارهلنالا لمح رش

 هياصأى ذلاىنارعالا عقود كبا رعالا ]| -هجو نوقئانملاال ناسيا ىلع تن” نمالا ا ه+ةماقالاوةرحشلا

 رهظأ اذه سدل ىوونلالاةوهق>ىف ثيدحلااذهلاةؤىناقأ سو هياعمّلا لص هتلالودرل لاو ك.ءولا
 ثالث فج رت ني دملاو لاحدلا نمز ىف نعباهرارشةنيدملا ىتنت ىت>ةعاسلا موهقنال لم عي ىفامل
 دارأن اتاق «ىهتناةقرفتمةنمزأىفاذهنوكي نا لمت وىنتئانمو رثاك لك اهنمج رخيفتاقجر

 22111111101000 سس اس سس سس سساو

 #فيدلانمج رخاسازي زعلاد عنب رم نعو ثيدحا لسوهياع ىلاعن هللا ىلص هنا لوسر لا: ىلارعالا

 1 اوعمملا ىلع ب وصام

 ةنك اسزوذ( عصني وز

 نيعذ ةحوتفم داصق

 ليقو صا و ىأ مهم

 جف (اميط)رذب وق
 ة.:2#وةله_عمءاط

 رسكم وأ ةرو كم ةددشم

 ىلععوذرمو هو نوكسف

 عصخم ىو رولو لعافهنا
 بص:لاباهميطو ثدن الاب

 ليقاهيجو اهج وناكل
 هن:عرد_ص لوقلا اذه

 مالسلاو ةال_ صلاه يلع
 ليثمتلا هجو ىلع

 بدصب|موةئيدملا له
 ءالمإ اودهحما نماهتكاس

 لثك ءالغلاو طحتتلاو
 ثدنلا هزيم ريكا

 تهذيف بيطلا نم
 بهذلاو ىو خسولا
 صاخاو ناكام كزأ
 دورو سدس قىور دقو
 جباباءبارعانا ثيدحلا

 ىلاعت هللا ىلص ىبستلا
 ىنارعالا باصاق لو هيلع

 ىنلاىنافةنيدلاب ىج

 ملسوهيلعىلاعتهّنلا ىلص
 ىتءيبىلقأد_هئانلاقو
 ىدلقالافءاح مث ىلإف
 جرس ىلافى ع

 لاقمث كب واهيلاتغتلا
 اهيفدهزللىأ(اهمعةبغر ةنيدملا نمدحأ ج رخال رباح نع تمهاور رج آثيدح ىفىأ(لاقو) ةنيدملا هتغننمنوك-:نا ىذخت

 اهاول, ىلعارباصاهانكىئابغارىأ (هنماريخىلاعتهتلااسخدبأالا ) اهملا ىلِملا مدعو اهتع ضارعالاو



 ) رممءموأ أ حأح نعم رمادحأ تامزمأ فيعضد:سةثئاعن ءينطةرادلاو قيما نكسىفاك(مالسااوةالصأ ا هيلعهنعىوروز

 0 رطىفو باذءالو هياعب ا ةماعلا و لاك اهتم اها 2 كا ىكدلال وق نم همعأوهو امهد>الاددانىأ

 دحأ[ تام نمريبكملا عماحلا قو (ةمايقلاموءنينم ”الانمثءد)ناملسو رباجن عىفاريطلاو رع نءسعشلا ىف ومبلل(رخآ

 اعوفمىأ( رعبا نعو) ن املس ن عهفعضو ىومبااو ىفارمطلا هادر نينم ” الا نمةماسيقلا موي ناكو ىتءاقث بجو ةسانيمرحلا
 3 لاس اناا رت( متميلفةثيدملابتو؟ناعا طعسانم)ن زاد ع نياوهجام زباودهحدو ى امرتااو اور

 ىأ(اهبتوميناعفشأىناف)نوملسممتنأوالنتوةالوىلاعت هلوقىفاكهمحش 2 هم+ ىلع :_كلاقالطااهيفتوعزاهل

 ىفتام نمل عفش[ ن البق

 قابطأتلاب كرا موك
 دقو عف_ثناهنافىورو
 هنيدلا تواانااوعجأ
 درو !ةواهادعا م لضفأ

 (هنعىورو) ىوونلا دام هيلعدربالفار ءالاةصقوهسسةني رقيب ثي دحلااذهدارملا هنا ف ندصملا
 نم( ّمعةبغردني داانمدحأ رخال رباح ن نءتياور ام ىفأك لود اع هللا ىل- صلاق انو ةحسل قو

 ناىفان الق كلذد_:ءىهمللاوههر ك اذاهنع بغرل اي( هذماربخ هَ هنا ؛أالا)ةرو رمكالو هل عادربغ

 ةرحشلا تناك اذاهنمهريصوصةةئودوأ ىرعشالاو ومى أوذاعمولالب 71 اهءلدترا هياععلا ضعي

 ةشثئاع نعىنطترادلاو ىمملاهاو رشيدح فلاقهنا ل وهيلعىلاعنهلا ىلص(هنعىورو)ةبجاواف

 ادصا اةىأ(ا رمتثعهوأ احاح]ةئيدملاو ةكممرح(نيم هرم ادحأىف تامزم) فيعضدنساّمعهللا ىذر

 هانرمسفاسكاو(باذعالوهيلعباس>الةمايقلا مونهللا هثعب) ل ءاقل |ن«لاحوهوةرع وأ ج<مارحالا

 نءمارحالاو اتا ةيمي رقلوأ هدأ ةربود نممرحأ نملالاروص:.الةذيدملا نم مارحالا نال كل ذلا دصأ تب
 هج”هوهوهريغلام هن نيم رجلا حالا ىثك اوارئازوأ ريدقتب هنا ليقو مهضعب دنعلضفأ تاقيملا
 ثيدحااذهىف(رخآى ءرط ىفو) هوو رشمبالوأموأ ةردقملاحباذعالوهي ماعباس>ال هلوقواضتأ
 نأ 2 ةانمنمانم آىأ(ةمايقلاموب وب نيم ”الانم)هنومدعب ىحأ ىأ( ثعب)ىفا ريطلاو قويمال

 ديكو ىذمرتلاو نام>نياوة>امنيأ» اور ثددح قام ةعىلاعتهللا ىدر(رعنيانعو)ب .اذعااو

 (اهبشمي اذ )هرايمخاو هير دعي سدل توملا نالتو؟ىتحا م مهي ىأ(هني دااب وعنا عاطتسان 0

 ةصاخةعافش (اهبت وعنا عفشأ ىفاف) ب ابحةساالرمالاو امن: 1 يقف قولا ملأ :ىت>اببمةيلفىأ
 دانسالا ىلع عع شت اناق ىورو راع يطور ومي مورعتما لعمر م رعي اج وهراوج ىف هنالرماك

 تاملات صاعلا نب ور-عنب هللادبع نع ا- ذااهاوراموهو اذه ضراعنامءاحدق ليةنافىزاخنا

 ىلا ولاقهدلوهريغد تام هتيل اي لاق مش مل_سوهيلعللا لص هلال وس ر هيلع ىلصفاهم دلو نمد داب لح ر

 هرك ذو ةنحلا ىفهرثأ عطةنمىلاهدلوم نم هل ق-ثاهدلوم ريغ تاماذا لج رل ا نالاقهللا لو سراباذ
 لبة_ضراعمالف كلذ عصناباوئافنطولا ىلع رغلامه راثياهياءبوب وةوفصلا قرهاطن ا
 نيمر ار ك ذعمة_::دملاب قلعتسام َمُْحف نصا نسحأدقو ةئيدملاقدلو لن ءصاخ ثب دمنا

 ىلا سانلل عضو تتبلوأ ناىلاعتلاق) هلوقو ةجرتلا قهيلاراشأ 5ك ةكع ىلاعتياهمدتعتةزك ذل
 | وك التو جوس انادتشو وا ءلضقف نابع ا

 ىلاعت هللا ىضر رع نع

 ةداهش ىقزرا مهللاهنع

 دلي ىفاتومو كليدس
 هللاباحتساد تو كلوسر
 نيب هلعج ودءاعدىلاعت

 ناىلاعت هللا لاقو) انعام

 (سانلل عضو تد١لوأ
 ادم«مىلاعت هزباهلءحىأ

 أهوف هنود علال بقو محل
 نوهجو“ونولق:سو

 ىذلل)اهيلا مهتادامعىف

 هكمىف َهْعْل ىهو )3 5

 قدتاهالهقداذاهكب نم
 نالوأ ةربابحلا قفانعأ

 مهضعي محارب سانلا

 دقوفاوطلاى اضع:

 اللا هيفا :

 0 رمانة سمتكي لس ناو 00 اا او عدول 00 عضو ت -

 1 ا ا سك ا تارا ةطقلا افك اطل وا لا ال ها ا اا اا" 1: سكات ا تدب مث مار هاج

 فانعأ هنسن وعد رأل أ 2 أه ك ل 25 س لل

 (نيلاعللىدهو) هلاحدهاشو اة ياك وفلاو 0 (اكرامم)ه مام(انمآهلوقملا (

 هناشم-ظعو هتزعوملاعثو هناحهسهنردق ىلءتاحضاو امال عىأ(ت اندبتام ايم .عبمو م_ممامق هنالم فادشرىأ

 ءاقسنلابن ذا نيحوأ ءانبلا ىف ةراجسكا عد ةراه_ءاع ماقدل_صرج قف همادقأن ءمدقر , أوهماق ناككم 1 اعم)

 عاج رانم ماوعلا صعب همهوتةنامامأو ىتقعلا ىف بادعلان موايندلا ف ضرعتلا نم(انم1ناك) همرحو أت دبل ىأ(هلخدنمو)

 مايالاث داو> نم هلوح ىتعملاو ماةملاهقيةح ف لوخدلار رود ال هنالم ارم قعصا الذ ماعلا ىلارعم ذأ



 نول_دب ردملاة لم ارهتااك مههوح واغلأ نيعتس محلا ذهن «هللا ثعما ثد دعه. اعلدب وأ راثاان 9 مآ رمسقملا ضع لاق)

 م ,دملاو ةكماترمةمعسيقبلا نوجا ثد :دلدو رتل وو براق قبلا ءلك مه ثإب احريغب ةنح لا

 ل ؛ةخسن قو( ناكل يقو) هل أوقهيح و دهوهلاوض رعت 3 ”الو هونمأ ىأرمأ هان ةءمورم ٠+ انممليقوةن 42|ىنا رثني واههئارطابنخوت

 هاب

 هيلغقلاعت ؛هللاىلص له +و او اطاذا سس انلاماحدزاىلاهز اشا وهوأءوسأ هد هرصقو اذاةرباس< | فانعأ

 هذ_سنو»درألاة ذاهب لي سدقملا تهب مث مار < اد لا لاهقف سانال عضو تدب لوأ نعلسو
 عضوو مال_تاوةال_تلاهيلعم هاربا نمز دج ىلا عض موال دمت 4. كسل خسرص ثي دح>وعو

 فاعضاينيهد رالاكإ:نملوط أن امز امهننب و مال_ىلا ميل «نامياسودواد نمز ىف سدقملا تعب
 ىواض ءلاوعأ وحىف ع ذأ 0 ::اكهرعاماوهعضتمم السااوهالصلا+_ءلعدو رادزابميجأو ةةءاضم

 مصعب لام هيث لمعلا باو" ةةعاضموهيث ريا ةرثكه تكرم ورعسا !اهيتقاكت :رهاظتن " الاريسعتو

 هل داذاةرخ" الا قاها اعود ء( دان |١ نم هنمأ (انمآ )ناك هل خد نمو هلوق قعمدب "الا ذه ىف( نيرسفنملا

 لد ؛ خلا ض»د وأ :دلا قهنمأن مالايدا رملا(ليقو) ب 2 ديما وب د :2ا لذي هنادر و وهنأ موأم

 ةيوقعلاهيىتسبارمأ ل عف ىأ (اثدح ثدحأ نم بلطلا نمنمايناك) لوالاريسفتلا نعبارضا

 هلوخدبما رم ادج_ىلاىأ(هيلا) هودعنم مهةعاوأجتلا ىنعمبب رمت نز وبةزمه اب ( أك و) لّدقلاك
 ةرثكللاهبىم_سملسوام_مماعىلاعت هللا ىلصأ: منو هع نعي : هرقل ن نمزوه(ةيلهاجلاىفر أب راههيق

 لة قةلاهمْزل نمةغ. ةحوبألاقو جرد ىت>دحأ هك ال ل خدو هنأ جى :-اذاىل- رلاناكف هيف لهج ا

 هرب-غوهنم جو رخال ر طش ىت>لماعنالو دى الو عطيالو ىورتب الهم .كلو ءضرعتءالمرملا لخدو

 دع 5ك 2 انااا هلوةبىصملاراس أ هيلاواراف لد نمدخ, وماقندودحما نال وة

 “لكل عكا ىأ(تدبلا | اءحذاوىلاعت هل ا 1ناك هل_خدن«هلوةىأ(اذهو) مالسالا» ىعم

 [ظاج اتءمود_:مناكم اهناثمو عج راذإ توما وبان ن نمهاعح رموأجلم ىأ ( سانلل ةباثم زاهمرحو

 لوةفانمأو) هلوقل فخ_صملا فاء سوانأب هنالهراب رلا ع > رعانه مري فت وأي :الو مرد رولا م لكل

 (ىنالولا نودعساوتأ امون اىك>و) باوثلا لصستا الاو ةأهبا الافناىلاةراشا(مهضعب

 لحم نموهو كلامنيد- < نب لك: اهمساوةروهثمنمما|ن مهل مق نالو/ة بسن ةمجعمءاخا

 ةيماعللدمد و فرصلاه. ةزو هلمدو علا ةروصب هلق نودع_بواهتأ» اعءامظعوناورمقلا

 رغدطمصن ليزا تل ضم ف تراتقعس والف حال بأ| هلا ضع لوقو ةمحعلاه.ثو

 ةلههمءارو ةيقوفةانمءوةلمهمنيسو نونو يع رتسذملاو ىف ىنعماب هما (رتسنملاب) هنمةل:ةفرصتما
 مهتمهانعمس ىذلاو ليسا أءاتن ؛14- لزرع كود رطل منابهر 5 5: اخمهدنعمانعم ور ظةلاذهو

 [قبنا هوءايلاو فلالاف دف فخدقو ة ةيدحتءاب وةيقوفلاءاةلاريسكو نمسا نوكس -عمفلا ادميملا عتق
 داهزلاد_ءعمةيقن ر ؟ان ,عضومنوذلا حتفو ممل مضبرت_ ذم سوماقلا  ةوةفم هددعويثهرمش

 قرش عضومو لاخر مخأو ريقلا نيب وهندب شا رق ةنم ل هأة-يةيرث ”ابرخ ادلب وزيعطقتملاو

 ث اغش وم (
 ندسانلا_هطخ#ب وأ :اامزحانلعجانأاوربلوأ ىاهتو هناحيس هلو هلدال ضرع الز 2

 ىهوئمكارصتقاه ل ءواهح:ة:ةماعلاوهنونرعسكز وو نونلاو ملا مذبهلا ىلاسماتلا لاووهياع
 ده ده - دع د د سل الللطسل نابل بسسس 111 00 -  تجججا

 اح راخ) ةحراح عطقوأ سفن لو نم

 : جرطدلا) (أوم رما نع

 لوقامأو ذاعوأ»:لا ىأ

 احموأىو رو ىفاسملتلا
 ماقم حصن الفا دونتلاب

 قهيلا) عد ا

 قلد (ةيلهاحلا
 كَع ةيمالسالا ماكحالا

 انئاماع دعاوق ىؤنقم

 َّس رعس ال هنأقةيفنح ا

 مرح ا ق مادام هبلا

 الو ىوزنال هناالا مرتخا

 رظضا ىتح قالو مط
 جرخاذانججو راىلا

 ةداع ل عاوهنم ص*ئناهنم

 ىل_عتناك ةيلهالا

 مالسالا ىفامأو قاللعألا
 ىف اثدح ثد_>أنذ

 ةيعكلا لخدولو مرا

 هنم صدق واهنمجري

 ىأ(اذ_هو) قاف:الا
 هل_.د نموىلاعت هلوق وو

 هلوقلثم) انما ناك
 (تدبلاا:لعجذاو هىلاعت

 افوحامو ةيسكلاىأ ||«
 ةباثم مرا ضرأن م

 م-ةاعج رم ىأ( سال

 مهب وثم ناكموأ

 ا

 م الاباذعن ههلخدو هرم“ ءاوأهد>نم هن ايو انءموأم معانمد قام

 (نودعساو:أاموةنا ك>و) مهوح

 نهشكد_ 4 2 5 ىفنم' ا لادلامذونيعلانوكسونمساا عشب

 بو كسورسكي ونون حقو مم مصب (رتسفلاب)ةبسنلاءاي لبق نونفواولا نوكسو ةمجعملاءاخما عتفب (ىفالو لا ):دمّ”ءلالوصالا

 ناو ريقلاناكمارذةنك اس ةينتوهروسكمةيقووتل هه هني



 رانلاهيلع)اودقوأواواعشأ ىأةمدملاداضلا.(اومرعض اوالج اول ة)رب رباا نمةلدبق ةيقوفنفاكللا مضد(ةماثكنادوملعاف)

 لد_.ثوأهياعناكامىلعةداب زىأ(نوللا ضبأ) ل_جرلا ىأ( قب و)ةخسن ىفاك ايش ىأ ( هيذ) رثؤت 0 ىأ(لمعت لخليالا لوط

 ركب ىهوةلوبةمىأ (ج>>ثالث جح)لوةةملاىأ(هلعل) نو دعس ىأ (لاتة) ندملا ضب ة>.ن قورهظالاو هواضا ب هداوس
 ج>نمزأت د>لاق)م_ح> ثالث جحىأ( مناولاو )اهرسكو أءاحلا عاقب همم 2 ةجحمجيوالا ميا تف و ءاحلا
 . ا ها ا ا لتتتبجا دحصح ١ ىرأ!ةدحاو ىأ (ةد>

 ماق نا ىأ (ه_-شرف
 نمو هناكرأو هطئارش

 ىأ(هن رنيادةيناث حد

 ّق واذسدحاض رووص رقأ

 هيرناد ىحدلا ل-صأ
 ه2 هنت ءاطاأ

 | ةنسةيقب رفالد يش رلا هثعب نيحنيعأ ني همر هداني روس ةيقب رعابطاب ر نصح وأ ر حبلا ل> اد ةدلب
 هانثملا عنو فاكملا خد(ةماثك ناهوملعاف)برغلا سل؛ارطروسىن.ىذلاوهوةثامو نيغسو عسا

 هيلعاومرضاوالج راولثق) رمجنمليقاميقمهاصأو ىربلا نمةلومقل ء|ةمقدع هدعلأو ةيقوفلا

 ردصمةلههملاءاطلا مضي لوطلاوةيفرظلا لع روصنم(ليللا لوطإلا ديدش ا دوةوادو دةوأ ىأ (رانلا
 دعنألوطا|ناههحو وازو 2 واحم1 ىنعملا اذمهنوام عم سانلاوءاكلءالا ىععلمالا لوطولاط

 ىلهلارب زولال وةك مهمالك ىف عمسدق ىلوالا ىد رطلابةريغ لغش هلا نيدادتمالا

 قبرا بهىد>همقو « دجدقنيملاو بحأنمىللاق

 قيرطا!لوط كاع يب[ تلق 3 ىدعب عنصت قدرطلاىقىذلاام

 ردؤلل عمي زاجوه (هيق لمعت ل3 ) ضي رءءاعدوذةىلاعت هاوقك ضرعالو هلوطالاميفلمعتسام

 لج رلاىأ(هلعللاقف) "00 |ضربأ خف ىفو هنولدو أ قزح ولو هنولريخب م(نوالاض»ءأقدو)ه.نأأ نادم هادم
 2 لاو نارا يرحل وا رك نو هديشتء اقلاو لونا نهو) مقيلفندهلا دنع

 تت دم رمالا ىأ( ممن اولاو) جحا نهةرملا ىهو ة>> ىنعمءاحلا رمدكب (جج> ثالث 5 ىلاعت هللا مرح ة#فلا جح

 00 الانا سو هلع قا فندرل لصنع تيدا ةةهتعمسن هى ىو رىالووجلل الاب رهاظى أ (هرشيوهرعش
 تنبلاجحسانلا ىلع هلو ىلاعت هلوقا ةرهر جف جحبنأدحأ لك ىلع ضرغهنال(هضرفىدأ )ةرعئأأ | هد رهار نم هداج
 هللا ضرةيىذإ اذن مىلاعن هلوةك ه-ضرقأ ىأ (هن رناد) صرغلاءادآدعن (ةينا جح نو )هن الا ايندلا فىأ(رانل اىلع)

 اذاهةندلاةيةدييعوأ لاق بغارلالاق هلدب وأ هل هدريلهريغىلا ئث عفد ضرقلاو نيدلاوان >اًضرق 11 ( 2 . كهل

 درب اضرقهليءاطعأ هن" كه-ملعاضرف ج4 ||! دد نك, ملاطوهو نوندهو ندم كاذونئادوهةهئضرقأ 5 3 1 2

 ةح_لسفلقو بصر لدبعو عاطأ ىنععاذه نادرسف نمؤةراعتساوهفق ضرقلا لدب وهنعذلاةلاوثملعا ىلا 75 0

 مهيلف نيدهللادنعهلن اكن ءهللا دنعن م! ءادغ ىدان.ذ ثيدحلا ماو ىندهكامدوهنمةلعاقمنءادأأ ]وو 1
 0 , : 1 ا ١ مدرع 2 جتعلامونىأ (ةيعكللا
 هل*ديلوهيذعي)ىأ(رانلاىلع) هنذب وهداح رهاط ىأ (هرمشب وهرعش هللا مرح ج-جح ثالث ج>نمو) ىلا 0 58 5

 لصأو ةمايقلامونادغ هلوقيد ارالاو خسنل ؛صعد نم طقسا ىدانيف هلوقوةغيلب هبانكهيفو مهح دان ١ ل 0

 : 5 : : .ٍ ا دولا ه>>ى وأ هب
 لوسررظنالو)هاو رنمفرعبالث يدك || ذهوه رةلءامياهيربعق كموي لة ىذلا مويلا انعم ا 1 هيرس

 ة-غلابملاهدير|س جعتوهو ل _فرشوكمارتس>اىأ (ث تمرس مظعاو) يالا دنعوهللادنعاإ © : 0 00 :
 هللاوعدد د_>أنمام مل سوه لعملاعت هللا لص هنعش.د-كء ىو ه_ميظعاو هئمظعى 0 00 | 0

 00 ا . ا -!| نعاذسو هاى ىلارم

 00 تل ا كلا نا ل تاركا ( وسلا نك را دعا مت | د
 1 02770770151 771721100 171777 7 ا بج جوا لب ب جس بج بيج بي بيج ينو . 22

 الا) دوسالار جلا هيهتيحوه(دوسالا نك رلادنع ىلاعت هللاو عديد> أ نماممالاودالصلا هيلع

 لاقمدآ ىباباطخ هيدوسفن بالا نماضأ يب دشأو هوة ن هدو الار جلا لزن لاق هنا مسوهيل عىلا عت هللا ىلص ىنلا نءىذمرتلا ىو

 نارفكلاو كرشلال_هأاب اطخ رحم اد وس فيك لاف ةدحالملا صد صضرغ_عادقو ىريطا|ابحنالاقو ع. ن_ت>ىذمرتلا

 ىاهربت أ فرجحلا قترث ااذاا اطل نام_عياراستعالا ناك فادوس!.ءاتب ناب بيجأو ناسميالاو ةذرعملا لدا دي>وت هضيد.الو

 لعأ ىلاعت هلاوريعب ةتامنث هتك كاهل قيمنا اهنمو نافوطلاكهباهذإ ة يضم والا نه عقوام عم ضرالاىلا طمحأ نم

 ةدأب رنم م لا



 باد, اعدلانأ# ك,لدأ ىلا ىرصملا نسحلاةلاسر فان ,وردتانأالاهح ري فرعنالا با زءلادنعلذكو هلىلاعت هزيانأح همصأ

 ننام ءن !تغمسوىرصملا نحنا لاوةجرلاب امم هللا 17 وهو اريملا تحتو مزمل اودوسالان 20

 ناكوةنملاد داب ىلءاسءاق تازام لا نم-:هوالارممأ "ع > نسأن : ماولاة + نأ َق هىتنولأ- :الأ هءاصالل ![ء :موتاذ لقأن اعع

 هلسهح* امد ةةماكملاب رازعم حن ماقن ,ملاثع اع نءء* ران ىفىترزالار < ذوىلاعتهللاو ©6لين رارءملات حت هذعىلاءتهلنا ذر

 مو طوول اموهم مهما :أم هل رفع نب دعك ما ةلا اخ ىلصن «مال- !اوةالصلا هيلع هنعو) همأ هتدلو مويكم ونذن هحجرخو

 موز ءامز مب رع و نيدع رماتملا فاخ ىل_صواع._بتثدبلافاطن هامهظفاوراحتلانءادى ملندلا ءاور ( نينم 'الانم ةمايقلا

 ناك اك ةن#!نهل نا >4 | وهن ءاري_هتوأهناعدامءاطعأو هإ ةىأءءاعد ( هلهتلاباجتس 21ل) 0

 تدك ثي | ايبشالارك ةماعل !اه.علودةوعصرالىوأ +بالاقن ١ 46 يلم 1 ؛امةغلااهلك هيونذهتنارشغ ه8

 اهردج ص»ىل-ع

 اكلضإ ةعدئزابو يقال طوس ءاعمااك لاو يميز وكل مدأوش قات مدا :ءاياطخ هيدو ةنيللا نماضايب دشأ
 ىقءاحىتاانطاو اا نماه مو دو رااواغصلاوم زامل او( ب ارياادن عع ءاعدلاب اجت ب (كلذك )هي
 هاملي_بموهو ة-جرلا باز« ن ” الاىم-اوه با يو اهدنءءاعدلا ةاجتسا ح.يحصلا ثيدحلا

 نولو#» ءانبطصاو زومهمب ازيماا سرا نياللاعلا بانك ىفورجحلا# :احنمفو رعموهو عطسلا
 لاطاوءالالبهانعءبرعمىسرافهنالاةب ولاسىنءعبزو وىهتنابز زيبزو ن٠ هنالزمه هيف سدأ

 هللا ىلص دن :ءىور ىأ (هن ءو) ل <ئاذ-ه سلا هريغو مرو شيلا يبس ك3 انهىلاماتلا

 ماقءىأ(م اما فاح ىل صنم م ةكم ءلهأىلاهتلار ىف ىرصبلا ن -كاوهىوارلاو ىلسو دهياع ىلاعت

 أموهع 0 نهمد-ةهثام هل ارغغإ)ت لفان(نيةعكر) ةيدكلا ىبااهياعماف ىذلا ف ررعم ا لاا يهاربا

 ليةورثابكلاورئاةصلاروففملاو ريث الوهوباذءاانم (نينم؟الانمةمايقلامويرمحورخات
 ىلءتأرف )ل ةك 2 راد ىقهلء_-كشت و ادق 3 ناكىذلاهعضوم ٠«ىفرر-ءمماتملاو طةفرئاغصلا

 تمد_ةئدق(ىرذعلاس ا,علاوبأُك 5 ”دحتلف)مدسةةدقو ة  ؟سئاوه .(لعمأ ظذاملا ىذاقلا
 727 اسآونأا :هدحلاق) هيلع ءقدصن ١ وءخيشاذي هلئلاافوقي هباورلا فرط نم ىن رطاذدو هم هجر

 دنا ىلاءلا ظاحلاىرك ءلادي عسي ىنغلادبع (قيشرنب نسمح اان: دحإل لات( ىو رهلادجأ نبا
 ىلع نين سل انيد نأ زيا ىف( دار نيالا رعايا انأت عمسإا_هلوطد نازيملا ىف هتج رو
 سد : الذل اهم لقد ههمدم كرك ذ(سد ردا ملي راكب ايت عمس) مالاكهيفو ىراصنالادثارنبا

 نب سد ردا يد و هوركب ؛وأالهتادةعوب هت دك :عىلاعت هللا ىذر د اشلا سإ ردانيدمحت

 ىثرقا اهللادبع نب ى.دع نب رمد زلا ني هللاذ بءوهو ريخصتلار( ىد يجمل تءمس) ةكم لهأن موهورع

 دج "مزاج !لهالوهو ىراخما اخ-.ةوهورصاهتاحر ىفهقيفرو ىئاشلا اص ىلا ىدسالا

 ةلدق ىهو تادع محال مسن ىليق قو ىرعلاد ع ءنيدسأ نم نطن لد #ة.فوهو قارعلا لهال ل بن>نبا

 ورعتعمسلاق)هنامب مده: (ةةديعنبن ايفسش عملا: ) نيةلامو نيرشعوأ ةريشع عست ةنسىفوت

 لوي لو .امبلانت ّثالص تال وسر عسل سابعنبا تعمسلاه)«ةجرتمدقت( رانيدنبا

 ءاعدلا ىف سانلا قاع: لالهبىمسءك.هأاذاهمزتلا ن ”لوعفملامساةن زب( مز لاا هىف ئثبدحأ|اعداس

 هانا ترانا حقل
 ىف ؤوذملاهرك ذدقو لثع
 كاس !انيتكمتل
 ملعأهّللاو هال صا الل طاب

 وهذه ربدقت ىلعم

 مفك ىل- ء لو-#
 ناىلاعت هلوقل رئاغصلا

 نسر تا ا

 هيقفلالاق) تاثدسلا
 (ل ضفلاوبأ ىذاسقلا
 تأرق) فنصلملا ىنعي
 ىبأ اظؤا<ا ىذاقلا ىلع
 نياوه ( هللا جرىلع

 ىقو(كثدح)ةرك_س || ت
 وبأ) ا هةحدست

 مذد(ىر زعلا سايعلا
 لاذلا نوك_سونيعلا
 ىأ(انث لاف) ة-هجعملا
 د_ م ةماسأونأ) انثدح

 (ىورغلادءنيدجأن با

 بو .:مءارلاوءاملا عشب

 روهثهىرصمىرك-ثلاوهةمجعملانيثلارسسكوءارلا عشب ؛( يشر نب نس< !اذ: )ناسا رد ةميظ ءةنيدما وأ ريسكبتا اوه ةدجعملانمشلارسكودارلا متفر( قير ننس اانث) ناسا رخف ةمظعةنيدماخوأ رك ةارهلا
 دم ني 4اابأة*: فوز -حلاانأ ت عمس) .ريغد وهل صأ ىف علص» ناك هنا ىتطةرادلا<يلعركسناوةعاج هقثو ظؤحما يلد: لا ىلاع

 وهوريغ_ صتلاب (ىديجلا تعمس سب ردا نيد عركيابأ تعمس) ىد. خلاق ارو نءىو رىراصنالاىأ (دشار نب نسحانبا
 ىراخبلا هلج رخأل جر لوأو هون ةثاموةرشع عستةذس ةككتامجفاشلا باك ن هوهومالعالادحأ مامالا «يقغلا ىلا ىثرقلا

 ىلاعت هلل ف صهللالو رتعمضلو 2و سابعنباتعمسلاوراذ ف .دنب ورع تعمسلافةند 5 :ءنب نايفست ءمسلاو) هحب .ت2تىف

 3 ىهدرأ ةعرذ قزرالا لاو .هكسلا باب مدوسالارج انمي اموهو ىازأ حنو :وممامذإ (مزتالااذ_هيفائثب دحأ اعداملو ةءىل و هيلع

 واولاعتفيذوعتملاو ىعدملا هل لاقي وءاعدلا ىف هنو هزتاي سانلان ال اذ ىمس عرذأ



 هللالوسر نهاذهثءمس هدعدأمو امهذمىورب د( م مزتلالا اذه ىفئ شب ىلاعت هللا توغداخانأو ساء نيا لاق هلسيجةسأالا)

 اذ_هىفئثدىلاعتهللاتوءداخاناو) سابع نبأ نعىوارلا ىأ (رانيدنب ور-عذاقو ىلمجتسأالا لو هيلعملا«ت هللا ىل_ص
 هللاتوءداةانأو)راثيدنيور_عنءىوارلاة-تديغنباىأ( نايق_سلاقو ف مح ّسأالا سابعنبانماذهتعمسذنممْزململا
 اخانأو) ةنمع نبا نع ىوارلاوهو (ىد. الاول بيحتسأالا) رانيدنبا( ورعنماذهتءمسدتم مزمل لا اذ_هىفئثب ىلاعت
 ىديهانعىوارلا ىحل( سد ردا نيد © لاو ىف برج سأالا) ةنديعنبا ىأ( نايفس ن ماده تعم سن«مْزتلملا ذه ىفئثد هللاتو عو

 نيس اونأةخسن قو( ن-س اونألاق ىكل ب يحتنأالا ىذيهلا نماذه تعمم دضممزتلملا ادهىفىثدىلاعت هللا توعداذ انأو)
 نهاذهتعمسذ:م مزتاملاا ذه ىف يكد ىلاعتهللات وعدا ذانأو) سردا نبا ه6 نءىوارلاودو(نسحلانبادم)

 م رج د تست الا سيرد ني د
 ا لاقىل تيحتأ

 ند سما رك ذأامو ةماسا

 هح.ش ىعب (ق.ثرنبا
 لثمىأ(أي-ثديخلات)

 خيام ةيققب نعى سام
 اذ_هىلعو ةساسلا

 عطقنمانهلل_ءل الاف

 هليا ثتو-ءد اذ انأو)

 مزتلملاادهىف ئثيىلاعت

 ةعدقاذ_ميهتيمس:ءعرزأة هد رأورامسا: :رشعهردقودوسالار حل | : ةيهكلا بان مب اموهو هدذع

 ةباجتسادرو ىلا عضاوملادحأوهوةدد- كماواولا حاقبذوعئملاو ىدملاىهسو ث.دحلاىفتدرو
 هللا توعدا فاناوإ) ام-مءىلاعت هللا ذر( ساءعنيالاقهاسحتداالا) كلذ كب رحدق ءابمةءاعدلا
 رخ آىلا (ىكس.>ةساالا وهيل ع هللا ىل ص هللالوسرنم) ثددحلا(اذهت ءمسذنم مزتاملا| ذهىف ئا
 ءانبةدئازاسا#ل اهللاتو ءداذهلوقىفءاغلاوه.ذةرهسن تاملك الاح رشلل جات ريغرهاظ وهو ثيدحلا
 نهب اموو#ط هاا ىنعمأ دما نمضت اذاريلا ىفاهتداءزرو هثملاو|ةلطمرب | ىفا دايز زو < هنا ىلع

 *مهتا72 عكسناننالوةةلثانو »ب هلوقك ايرنوأارمأربلا نوكب هت دايز دية مهضعب و هللا نذ ةمعن
 تلاسناىأرد-ةم طرثناوحجامأو 2|توعدام :كلذ تد رحانأو هرب دةثرد- ة«ىلع ة-ةطاعاماو
 هانعمهرسسكو هدأ ضد ذنمو ن ول ُنِوديذ م ىو ر ميا فذ :هدلوتو ه رع آىلاامفد_.ةىد_:ءانع

 مزتلملااذه ىفئيثدهللا توعدا ةانأو) سابع: -انعىوارلا(رانيدءورعلاةو)رك ذينأ نمرهشأ
 ىقئثن هللاتوءداخانأو)هرك ذمدلا (نايفسلاةوىل برج: ءاالا سايعنيا نم اذهتعمسدنم
 رك ىلا كلا( سي ردا يد © لاو لسيد: داالا)رانيدنب (ورع نماذه تعمس ذنم ممل | ذه
 د#© نس اونأ لاقدىلسي>:باالا ىدي لا نماذ هتعمس ذنم مزتا لاا ذه ىفئثد هللاتوعءداسةاناو)

 الال مد_ةثلا( سد ردا نيد نماذه تعمسذ نم مزمل ذ_هىف ئشن هللاتوءدامفانأو نسا نيا

 قرط نهامهريغو رو_صنمنيديع_دو قبلا اور عامسااب لاسم ثيدح اا ذهو (ىل برجتسا
 أمقانا وهريغك لاقهناهنع ظفدملىأ( أ مث هيؤلاق قيشر نب نس ارك ذأ اموةماساوبأ لاق) اهوذدب
 لاسثلا ذب الفهطسووأهرخآآو هلوأ ىفهنم ضب عطةيدق ل لاو ل بيحتساالا ىثد هللا توعد
 ةرباغتمر ومانعقيل_طثلانامدقتو ةلماقا هتك نإ لالا ثدداحالاو عفا ولا عطقب سل اذهنا عم
 اذهىفئثهللاتوعءدامءاناو) ثردحلا حاطصءىف ل صفاك ةنم زالاوةنكمالاو لاعقالاو لاوقالا نم

 نمىلر اجت نأ وج رأانأوام:دلارمأنمىل سيجةساالا قيشر نب نسل نما ذه تعم تذنم مزمل ا
 ةماسا ىنأ نءاذ_هتعمسد -:ممزتلملااذ_هىف ئددهللاتو_ءدامفاناو ىرذ_علالازةرخ "الارعأ
 نءوجرأو اه ضود ىلا ةربك ءاي_ثابهيقهّللا توعددت اناو ىلعوبأ لاو كبح االا

 اهرسكو نيا حدف, ةء-وهمرك :دايزل ءلذوجرأ ىأ 12 ل نيخشد انة
 ىلاعتهّللا هجر باتكملا اذ. هىف:صم ضايع (ل_ضفلاونأ ىذاقلالاق) عسولا ىن-عع

 نم 6-5 تو

 الاو يرن ندا

 مأ نمىل بيجتسأ
 هتءاطاسم ىأ (ايندلا

 باحةسناو> رأانأو)
 ىأ(ةرخ*الارمأ نمىل
 (ىرذعلا لاو) هنو ءدامم

 ىلأ نع ىوارلا ىأ
 هللا تو ءداخانأو)ةماسأ

 ذنممزتاملااذ_-هىفئشب
 ةماسا لأن مازهتوس

 اهأ كانا تيدشأالا
 ىرذعلاذيملو هو( ىلع
 انأو) فء_صملا َح مشو

 1 1 د م ا ل تس ع د اللا 1 ل كا ا دو وج نال 119111 دولا كالا 5 رك ستاك ءايثارهيفهللاتوعددقف

 انركذ نموجزأانأواهطعن لت يِجساةريثك
 ناردنو هل صةمنوكتنالقةل ل لا ثيداحالاو (اهتيقب ىلس>ةسنا) همك عساوىأ اه> ةفوني سلا رمسكب (هل_-ضفةعسش
 مزأملا ىف ءاعدلاةياحتسا فاني وردقان أ نيص ا نصا ىف ىرزلانبد- ريل اورأ انذكا شم خي شرك ذدقو اذه ةحيحص نوكت
 قد رطنمام منسف قومملاو و صنم ني ديعس ىوردةوال_<ةمهنيدي نأ ريغ ن مال عمرك ذاذك ةكملهأ قب رط نما! ماي دح
 لانهةرمهّللاتوعددو ريب لا ون لاقداط ءأالا أ. ثهيقدحتأ ىلاعتهّللا لّك_:الابلاو نك رلا نيب مزغاملا سامع نبا نربي زلا ىنأ
 هيف: يفودملا ىعيدل»ل(لضفلاونأ ىذاقلالات) ىل باج”



 < عل 65د :(ت تويولا 1 م نء) ريس :اردقىأ ةمجعملا ذةةدسحو ال عتفونو 5 مذ(اذب :انر ك ذدقوهخسن ىفو (انركذ)

 تكءئلاوازبتلا ى1(نكسلن او) لدفلا ءظع ىأ (ل< ٌءلااذه ىف ةق م | اك اوءلاوكقم طالادئاو ةلااودارملا وةطقالاىهوةتكسلا

 هنعقن مكب ءاغ ا( اعلا 0 ىذلال هما أبا عفاهد ا) ل صولاءان د ١ قاهانرك ذا ءاوللدالار ايتعابىأ(بابلانم)

 دءالو هإ تدك «ى أ( لو« الام نال سونا <ام) «(كااثلامسةلا)ه هفطلوهم كو( هم جرب با وصلل ىذوم ا هللأ 9

 لاقهيلا ف اض»ناةءرشلالا >ال ه6[ نمعص وأ)هدو> وناكم ءاعم( عت باموهقح ىف ل .>بامو) هعوقو نم هل

 لو.سرالاد ئامو ىلع 1 0س سي
 نال ل سرلا ل < نمىك 0 4 : ١ 3 | 2 1 5 ,طلا انعم ل صأو الملقا فم وسلا جير للو «ينونلا حج ؛(اذينانرك ذ)

 7 لا هذ قءيتلا فاعلا نم أ( بلبل نم نك لنأو 1 ,هىذلا(لصقلا اذهل ماس مل#تو

 قيام وةكملئادع د ا لو ةهودلل :هدوإ !_بوهءاعىلاعت ١ هللا ىلص هنا لور ىلءةالصأل :وةعم هنا

 ىلاعت الص هل دهر 721 «(لوقىذلا لصف انمأإاهتلعتا) دانك عضو «نملبهنم

 هللاو) كذب ئُكانْئودلاواو ية بغرتةمهمر وما ةدافاب(ةدئاقلا ما ىلءاصرح) ه.قلعتيامو لو هيلع
 اهتكو وانداك,الهماعنا وهلدصقب ى أ(هةجرب باوصلا ثوم لا

 بودجدولا هيذأ را( ملسوهي ءاعىلاعت هلا للص ىن السد اميق) باثكلا اذهنم «(ثلاثلا مسلا] 2

 ةداعو | مظعلاهنأن 2 ىم ا ءالهنالالععلا ملاك دهن ىأ(هقحىفلي >:بانو) هلو ةاىلقعلاوأ ىعرمشلا

 0 غال (ه- ءاءزوكوأ) الخ رفا لاحت -اهنموىرخأ ىلا“ هااح نمريغتل ١اةلاحتسالا ىنعملصاو

 3 مال أي ايهيلعهفالطاو «هفصو( عصب وأإلالةعوةداعو هاع هرذهةح ىف( عنشمامو )هماقمىفيرشت

 لاس” ىأ (هيلافناضنا) ا1ناد , وهو هنأ رامدعابه_ماعورطت ى اا ىأ (هيرشدلالاوحالا

 (ىلاعآهتل'لاقإ)لا ةذالاجا ىف -امىلعتلادةن امالك- ااردص مث ىوحن !االىوغللااه انعم ةفاضالاو

 اذهف (ةم”الال-ةةوأتامنافأ ل -رلا هل بن متاخدقلوسرالا دامو وم .اع هّللاىلص هقح ىف
 مهنمو تام: ءمهنم هلءقل ترلا نايك لّةلاو وااك هيريشدلالاوحالا نمعصن وهيلعز وما1نايب
 ئدانا1 د-_>انعقب اء اذ_هوهلةةوأهنوهذع.ثد ىت>دلخع سل ىأدارةارصق اهيغرصقلاو لة نه

 لتفام ايدنناك ول اد# ناذ مك :.دىلا اوعجرانء فانا ن هس ان لاف ل ةندقاد 2# نا هللا هنعل سدابأ
 واكو ه هءلعلتاقإب ىلعاول# امدءأم .4لارعنصتاةتو؟الد- # بز :تامد#ناكناَنونمؤاالافو

 م- مطخ فقع .هصملا مظعنماولهذ مهما مل_بوهيلعملاعت تانك ص هالو سر قوت تالا صعمل

 ىخيبونراك-:اهرخآ ىلان 7 ١ اوةوةروهتمةصقلاو مايك هنأ الاوز هال هو هنعىلاعت هللا ىضر ركوبأ

 0 نا مه_ءاءاوناكاع عودجرلان عهدنا ؟"ىسةتعلا ىلع بال: :الاومذالخ مهوت نم

 سد ١ ىأ(ةن الا ماعطلان الك أ. انأك 2.8 لصءةم ؟و لل رلا لبق نمتلخدق لو سرالا مم رعب عسيسملا|م

 4 :دصهمأو ىراصنلات عزام هلاب عتلو هوان زجعموتاآ هلل سرلا نمهريغك لوسرالاعع.ىلا

 اك .”ابىأاذلو هيةنوعزيام ن ودام هرمأ ةءائاذهو لسر ا|ةقدصمو | اهلامةأواهلاوقأ ىف ةقداصىأ

 رظذامثتا” الامه نمت ف كرظنا ىلاعت هللا لاا ذلو وكن لك الا نمةيهولالا ىفانت هب رشد تافص

 0 ماعطلا نولك أيلمهناالا نملسرملا نمل قانلرأامولا هد) نو كويل

 أالارتشلا ىلعدي زييالف (ًي"الاىلا ىحوبكاثمرمث رانأ اغا لقلاقو) محل عصام هل عصب رششدلا نممريغك

 ىلوالا ةخفنلا دنءالا
 ةلسمف نم تال :

 او-ضمىأ(ل_-رلا
 م4- طموأاوضرقناو

 اول_ةةمه_-ضعدو اونام

 مهمأ ىف مونيد رمتساو
 هلبقن كد اولخيسو
 وأد« ىأ(تامنافأ)
 ) 5 ءاقعأ ىلع حءلقنال دق

 ب اراك الازمه“
 ٌّق ةوبالق: الا ىلع ةءصنم
 توم ىلا ءا الا” الا

 ماعوءايدنالا ىتحسانلا

 باقثي ن-هو) ةياالا
 هللا رضا نأ هيمقع ىلع

 هسقن رضي ائاو(امدش

 ئز>يسو) هيرد> < ثيح
 ىأ (نركاسلا هل
 م- ميدىل_عنيةباثلا

 مهني ىلع نيرياصلاو

 مسعر ةنلا نب سناك

 ااهناف كلام ب قفنأ

 اد+ناالأدحأىف هال دق

 تاكا موفاب لاهل لو

 ىهررناف ل-هةد_#
 ىد>ل' ا ”هقيسدل_ثمث هزمأرا ونولو#: .ا-مكيلارذتءأىفا مهللالاقمث «يلعل اهم ىلعاول :انهدعن اي اىنوعن كامو توععال

 ىهاسمناو ةو.نالواسه ةيهولأالىأ ( ةقيدصهماو لسرلا لبق نم تلخدق لوس .رالا مس منبج .تلاام) هناح بسهللا ىأ (لاتو) لد

 ام-هف ناطوغبونالوبي نعةيانكوهل-.ةاذلوةمبوبرلاىفاذياةوهو (ماعطلا ن الك أياناك )اب قيد_هتلاو قدصلا ةريثك
 نوال )م ماشا ىأ (مهناالانيلسرلان )ا دحأ ىأ(كل.ةاءاسرأامولاقو)ا نا" هعفدلا نار قتفموالوأ هلك أىلا ناجاتحم
 3 و هلاك هاا ءاىلاىحوب) ينايك .ءزع رغس أ ءااسءاولاإمىفا ىعدأالىأ(مكل اةمرع *دانأاسعا لق لاووفاوسالايف نو ثع رماعطلا



 اومسو رشلاونأ وهومدأ ىب هس > نهىأ(ر“ دلانم مزمالس !امبيلع مويقأ اب دىأ(ءاي ار أسوملس وه ءاعىلاعت 000
 مسييلا لأن اكن أب بسا دثلاىأ( (كلذالولو) م -هءوننءىأ(رشلاىلا اوارا)داحتارها طورشدلاذامهدولجر وهظاارشد

 درو دو ةيكءالاةردقل ةوةوةيرشدلا ةيذبلا فعضا مهةسالمو مول امتماوعاطةسااا ىأ (موتمواةمسانلا قا 0 ؟الملا
 نيءاح مهرايد قاو> صافح صدومُ حاصوأ عافأس اريلاع ل عجىأا ادا >-ىلعافوصأ ن نم طول موةىرق عل علق ةليرع+نأ

 اوق اطأ الوىأ(لوبقلاو)د-: :هاب لمح ىدقأ ىلع هاقلافةحفن هحان2هخفن ةةسدقملا ضرالابة.ةعىلع ىمنع ماك سلب |عرأو

 رهاظلالوقأ مويلعىورت وكز اد لاق ذل ةلعةيسنحمل اذامسييلا هياومل رام مهغي ءابت ىف ىأ(مونع) مالسالا خأو ماكحالا لوبق
 عجباوج ىفىأ (ىلاعثهللاداق) مهعممهتطل كوم 4م تاك ملاحاوتاطأ ه1 الوىأ (ميتيطاةعو) فيحصتءنا

 لز:أالول اولاقواو-رتقا
 انا 7 ولوكلمه-_يلع

 مث رمالا ىذتل اكلم

 (مانلعجوأو)نوراظن.ال
 ىذلا لوسرلا ىأ
 هانلعماكلم)و وحرتقا

 قماثلس رالىأ( ال ر

 ىعماذهول>رةروص

 0 ا تا مح لاقاذلوممعْريعاذ هةدي>وتل اوةلاسرلاو ولان مهنا هصخاسع

 نواك امءاو مهو ١ اك صا + | ىلع ماعلا فطع نمال ني ربا 1| فطع نم موهفمهيفابىأ( ءايدنالا ارثاسو

 (رشلاىلا اوللسرا)م- متابمهتعاو زيعمه_هةجنمىأ ( رشدلان ه) مذقتام يمد رسفول كلذك

 نابر بلا سذج نءم+نوك ىا(كلذالوو) ريمضلا عضو :هرهاظأ اهرف عضو وهيفللا م هرمأام عم 3

 الام ىلع ةكئالااةرد-ةلهب ويندلار ومالا قمهتاب اقم ىأ( مهتمواقم سانلا قاما ال ةكن الماوناك

 نءم_هوغلب ىد ( موتبطاةعوإ) هءاولسراسمتلا ن 2م هوذأب ؛امىأ (مهتعلو.قلاو) مهريغهي اعردقي

 ىأ(اك ام) م ملأ ىلس ءرملا اسوة عدلا لص ىلا ىأ(هانلءجولوىلاعت هللا لاق) هلو قب اذه تد“ ”أمثهَللا

 (رشبلاةروصيفالا ناك الىأالح روان اعمل اوحرتق امك مه-_بفضجرم_غنمرشدلا كلما لاسر انر دق
 هلوقب ه4جدح ونيبمثد ارأةروصىاب روصت؛ كلا !نالور وصلاسسدهراىلاةراشا والجر هلع رست : 0 ذلار 0 91 ىقالاناك اا ىأ) هلوق

 ةخسأ قوم-هعم طالةخالاوم_مرشاعم ىأ (م وتطل ان ) هيرشدلاةقا طلا بسد م( ك؟نيذلا) ر 3 ع
 كللاةمواقمنوةيطةالذا) ى :عمةنر |همم ىهوءال خا م_هذاذتا ىأم- 0 ىلا | 0 ْ 5 5 3 قورمشد انذاىلا ارظن

 ىف ناك ول ة)ىلاعت هللا( لاقو) ءادتبا ارياع قاخ ىناا ةيلصالا ( هير وص ىلءناك اذا هب رو هةمطاختو
 نيكرشملا ةهبشنءباو+اذه(الوسراك-!هءامسلا نم مويلعانلزْنل نية مطمنو ثءةكثالمضرالا
 لآقفهستهاونو راو اياك امدّنلال_.ربمملاولافر جحا مهتمقلا ىتااتان" الا ةدهاشمد عب مه وو

 لهأن اكول ةكسئالملا هللا ل_تريأسا ةيهاولا مهتوخ_ثنءاياوج م4 لآ لو هيلع هللا ىلص هلوسرل هللا
 هتداعو | د12 ةنسرف نكمالكأ) لال دامجر ف تضل الان مهند مةكتالم ضرالا

 لاسرا مصل اذهىفانالوهنعه.ةلتو هّدطل اذ هنكعىت>(هسذجن هوهنملالاك لاا لاسرا) ةرهتسملا

 ىأه-فجنموه 0 هوأ) هلوقب ههجو نيبعامدنالا ىلا ةكتالالا ن ندّلسزلا

 ىلعءاوقو) كلا نمهيحو تلا ارمسدلا عون نم هراثخاىأ ٠( اعط هاو) ةيكلمةيشدة سفنهصخأأ ل 0
 نيبو هنديهطساو نوكي ىت> هدادعتس ايكلملا نيبوهندبةمان ةبس أم ه5 افلا و كان ايواعد أ ةمراتلا | 2
 حاورأوةب رش نادباب هللامهقلخم- مناف نيغجأ مويلعهمالو هللا تاولص ( لسرلاوءايد :الاك )سا دا (هترو_طىل_عناك اذ
 ”ايالف) لاستفاذه لصف مثهترطاوهتطل اخو كلمملا ةمواةل نيدعمس«مهريغنوداوناكف ةيكلم | ا

 يب ب بيب يبييبجبيب بباب خط مس سس لس ل ل لل رحة->و عارد

 (لسرلاو ني>رتعل اب اوجهمست ونبه رمةياصالا هيروص ىف ل؛ قو 0 م ا عفو ةداعلا
 اها اولا دنر وص قءوأآر اذا هل ل نوط كا ماعانطا 4 لح رةروص يمان :اعدواوىأ(نوسلي اممويلع امسللو (

 امشددللا ثعبأم_-4 دل ف ىلا( لذ ةيننا امتدت ع لاوز سوم ءاعىجلاعت هللا ىبصادهءاونذك زي هنوذكف؟ اممرشدالا

 ىأ (نينشمظمنو ث عةكئالم ضرالا فناك ول)ارج> هلالا نوكي ناعلصي نابارارةاوا رشد هللا ل_-ربنا م-مماراك_:االو سر

 (ه-.ةجنموهنملالاك لما لاسرا هللا ةنسىف نكميال ىأالوسراك-امءامسلا نم مهيا ءانلزْل) نينكاس| مين مدآ اوذب دعاك نم رهاظ
 ىأ(هةءواقم ىلعءاو ةو)هحورهآرمى_صنابىأ(٠ اقطصاويىلاعتهّللادصناوأ) هتبطاخم نمهنقا”و هما اخم نم هنكمتل ىأ
 ىذنلانبب فرغاا يف بهذ ف: عمان اكو قا قب رطىلا قال: 0100 رلاوءايدنالاك) هةهجاو موكلملاةلب اقم
 1 دنالاف) هفالخ ىنلاوةدد عومي رشوأ ب ا كبح اصلوسرلان ا مهضعب هلاقامىلا لو. و

 ىورب (م-مكمي) انعم

 أمك (مهتيطاذع) كنك

 هلروصت لي ئاربج ناك
 هروص ىقمال_ىلاهيأع

 ةخسن قوهريغوةم>د

 (نوةيطيالذا )تطل نع
 ةمواقم) رشنلا سذحىأ



 هتاذمأن مىأ(ءرمأن منوملعنالام-منوفرعي و) م,ةصعم ىلع ىأ ( هديعوو) مهتءاط ىلعىأ (دعوو)اه مج ل( هيهاوتو)

 هع ءاةياوءانفاودادماوداحا نمهئاضفو هياعونصمىف هلاعذأو هبافصو

 يمرس بسسس سس ا اساس سس سس سس ساو سس رس سس سس سس سسوس ا يوب

 مهناوهرمالموطس وتو( «ةلخ نيب و هللا نيب طءاس 2( ني_هجأ مويل ءءمال_وهللاتاولص ل رلآو

 رمالانا حاج صالاعبت لو دالا بدك ىفو م ى.هنورمأ لك ىأ (ه.هاونوءرماوأ) هللا ن ع(مهنوعلسإ)
 نمد>أ هيلعمهقفاونملورومأ ىلع مح ناشلاو لعفلا ىنعم ورعاوأ ىلع عمك صوصغ|لوقلا نعم
 هنااههدحأ ن يهجوب عحصت هنا هترك ذن ىفماثه نيا نو لءاوفىلع عمالالعف ناؤةغللا لهأو ةاحتلا
 ردصمةرعآ عجهناىناثلاو ها ءلدنالمهمالاكو اب زاحمارمأل وةلاىمسو لةعنالال لءءاومسارعآ عج

 مث بلك اكرمءا ىلع مآ ع مذ عملا عسج هنا ليقوةديسسنب| هلقندقواهب رمال ةرخآ ةغيصىأ ةيفاعلاك
 ىفمميالهيجوتلااذهن الو صلاح رش ىف ىفناهغصالا لاو ل ءافاوأ لءاوةوهف بلاك اك ماوأ ىلع عج
 دقوىسمتنا ادرغمللمعتسا هنافماوالا|ةلك اثمهنوك اذكو فاكس" | زاحم ةيهان عج هنوكو ىهاونلا

 ءلهحمىفهولصف[كرشلا فد يعولاوريخا فلمعت د دعولا(هديءووهدعو و)از لان رك ذاضنأ مدقت

 قيساميفق هلاعفأو هلاوقأ ى أرب اكرومالاد_>أو ناش لاو لعفل اوه( هرمأ ن مهوما ءنبلام مهوفرعن وأ
 ىلاعت هّناهعدنأ | مملاعو(ه«ةلخو) هلوق هني رقب رمالاملاعانهرمالايداريناز وح ل قوْئش لك قهؤاضق

 لوالا ىلءو رمالاو ىلا هلالأ ىلاعت هللا لاق هلباقم ل |لاعو نك درج صأ نمدلوتوةدامريغنم

 ىلازغلا مالك هيضةةياكىلاعت هتافص ىقوهز ةمظعلا انعملصأ ( هلالج و) داحالا ىنع,ىناخا
 ىفملازغلالاةوامهمعناموأ ةيمللاتاغصلا هنا ىضذّتقءاوهرم غمالكو ةيتوبشلاتافدلاىريشقلاو

 هتيلغوهرهةىأ(هناطلاسو)هريغلهنمناك اممارك اوهناذىف هلاك لالحتا نا مارك الاو لالحما ىذ ىنعم
 هنوكى أ ةدئازهيفءانلا ( هنوكلمز هتورهيجو )كلذ سانلل نونيدي مهنا ىأ هك ءوأ ةرهابلا هتحوأ
 ىأ(مهرهاوظذ) هلوقباذه لصف مث همك بةعمالو ثان ةلدرمال ىزلاكإ!كلامواراهقارابح

 (مهتيني و) ةدهاشملاةرهاظا !مهتاوذ ىأ (مهداسجاو) مهتاغ_صوهلسرو هللا ءايدن أل اح نمر هظنام
 ردصم لالا ىفو هو ىلاعت هللاءانب هنالابءاعىلاعت هللا مهقلخ ىتلا مهنا دبأ بيكر تةئيه ىأ ءابلارسكب
 بيك رتلاو قالا نم (رشداا فاصوابةفصتم) سوح ندبلاو صوصخملا لكيفلا ىلءىناطأ مث
 ماسحالان ال ( رشلا ىلعورطب اماه يلع) ددجتمثداحىأءاباهنادءاوهرخ [ىفةز مه( ئراط) هوحنو

 اهتماراقنوكيال هوأ مال "الا قاطمهيدارلاو ضرع ع( ضارعالا نم) كلذ لوبق ىف هيواستم اهلك
 دضتوملا(ءانفلاوتوملاو] نزحو نزح كم قسوم قس عج( ماقسالاو ) صارعالاءامطالا دنع هلباقي و

 هلوةىفاك ل-ه او مونلا ىلعازاح ىناطب و ل ىف نيباك ىدوجوو أ دعوه له هيف ىفلتخاوةايكا
 نوكالاذهو لد مضت ى>اهتةشن وءاضعالا ىرغنو هفءانغلاامأو 5 هنفكهب و:وتيم له اوذ 5

 قدروا ءايدنالاداجأ لك أ”نا ضرالا ىلع مرحىلاعت هللا نالمال_كاوةالصلامييلع ءايدنالا ىف
 ةلباو هلوقب ةفصتمىداسلا هلوق لدبي نا ىلاعت هللا هر ف نصل يبني ناك هنا لي قاذإو مقا ثيدحملا

 توعنو) هدي توملابهنارت-ةاناالاىناقلا خيشلاهنمو مرهلاون تااريك انهءانغلا,دارملا لاقي دقو
 امهتدب فرق نمم_مممو نافدارتمامهفاقلطمف صولا, نوي وغللاوهاحنل | هرسنو تعن عج (ةيناسنالا

 ةقاطمةيذقهذهوىراوعلان مو رطنو بدصإأم هبال ليقف ههجو نيب موىلاعت هللا ىلع ىاط» الهنا لية

 حاكنلا ام خسقيام ىهوةرغنملا ضارعالا ضعد م مد صالمال ل اودالصلا مهيلععايدنالا نا ىضتقيالف

 مقروبرك ب رعتو بنذن ا رعغو
 نب رخ عضو ومو-ق
 هوملعي امو ىأ(هقلخو)

 ءادكإا هقلخلاوحأن م

 ىأ(هلالجو)ءاهتناو
 همديهو هتمظع نايب نهو

 هتدتروت نقار نم هلاعجو
 هتباعروهثيانعنم هلاكو
 هنأشولعىأ(هناطلسو)
 (هنورمجو) هناهربروهظر

 هنرذ-تو هرسسهةىأ

 هنزعىأ(هن وك-امو)

 لكلا لصاحوهمءلغو

 ءكلمىفهفر د7 نايب

 (مهتينبو مهداسجأو)
 نءةبكرملام مادبا ىأ

 وأمه>اورأو مهحابشأ
 رصاخعلا نمةس>زتمملا

 ربستعملاهجولاب ةعب رالا
 رشبلا فاصوأ,ةفصتم)
 وهىأ (ابياعئراط

 زومهمأ أرط نموهوراح

 رشدلا ىلعأرطياس)ءافلا

 ماسجالا ىف ضراوعلا

 رثاسك (ماخبسالاو])

 ريسفت فطعهلعاو ىأ
 ىلع أرطءالءانةلافالاو

 ىو-فاانمىأ هبهد الاةخس ىفو(ةهناسنالا توعنو) ءايدنالا داس ألك أ”الضرالانأدرودقت حابشالاامأو او رالاقلطم



 قوما اة 4 كاةهجومملب ( ىلعالا "الملة «ثهرشدلا فاصوأ نم ه)ىلعأفا اصوأب ىأ ( ىلءاب ةقص" مومطاوب ومهحأو دأو)

 ةعاطلا ىلعةوقلا قوروتفلاوهم" أ كلاي نهروض كوك ذلا ماودف ىأ(ةكل دلالات انصر ا تطورا 2. نم كزالاوهو

 39-5 الاو) ل-ةنلاريغما ثروملا ل ةعااربغت ىأ( رغم :ا|نمةمم اس الجر نيث الل ةوةىطعأ هنا ىراخملا ند ةلاللارعغن مودامعلاو

 فب (ةينادنالا فعضالوت رشبلاز زجعابلاغ) مه-امشآو مهحاورأ أ (اهقحايال) تاوتغلا باكو تاو .ذلا باب رالةيفانملا ىأ
 اهروس هدام اي هود ١

 تعن ىلع مهةعيمطا ري
 مدهج رخال نك هلعلا

 ةهفاول ءوةوقلا لايك نذ
 (م-خطاوب تناكولذا)
 ة-ياعلا مهرارسأى أ
 0 (هن رسل ةصلاخ)
 (مه رهاوظك )اهيعاود نم

 ال) اهءارمموزال ىأ
 ذخأى أ (ذخالااوقاطأ

 نع) ىلا ىنلنو لعل |

 (م- فرو ةكالملا

 اوقاطأ الو ىأ بصناار

 (مهتيطاعو) مهتاقالم
 (ممتلانغو) .,تلاكم أ
 ىأ ماللا ديد شتي
 ةخس اك متطلاذق

 ىهو كيفاام الك

 مت يحاص و م-مداوق
 ركذامىأ(هقيطبال )
 ءاموذخالا نم

 ءايدنالاريغىأ(مه ريغ)

 اوناكولو ىأ(رشدلا نه

 تناكولو) ءاياوالا نه

 مهدادجأ ىأ(مهماسحأ

 (مهرهاوظو)ةسن اك
 (ةمنم) مه راشأىأ

 توعنب) ةقدتمىأ

 فال_ وةك ؛الملا)
 (هيل ا)لوهحنا ةغيصد (اولسرأن مو) مهريغنمىأ(رششدلا قاطأاكرشرل | مو

 )ممن مهرماب عافت الاو مهمدخالا ىأ مهتبطانعةخسن فو( موتطلاخم)مهمأ ندع

 مهاشغب لو مهناالاالاوحأ لك أوالاوقأ قدصأوالاعذ |مثأمهفا هروصقو هع

 كلذ نمناكي ل مالا وهال_صلااه-ميلعب وقع وب وبأباصأ امامأو ىمعلاو ماذحلا او صرعلاك

 ءاددءادنع :.ىءاسفاومهمثةويئاارارقتسا دعدمهيلعورطن مهض»د نال ةودمصب فعضا ءابوقعي و

 | ساوحلاب كرديالامو غامدلاوباتلاك (مهتطاوب ومه>اورأو)الصأ مهياعؤرطتالاها ق#اوةوعدلا
 نماهنمىلعأ فاد وابىأ ) رشدلا فاصوأ نم ىلعابةفصتم) رهاظلا فال نطاملا 03 ةر-هاظلا

 نراثملاو لك "املا 0 :!اولاملاب حك ةين امسلا نئال-علا نمىرم-ةااوةسم د اح ورلا لد ضقلا

 م هياهقلعت وهب وللا ةكالما ىلعالا ىتيفرلاكو ه(ىلءالا'المابةقاعتم) ءمطاوب ومه>اوراف

 ةوقلاىف(ةكن 6 ماتا صبة شنم)ءاهجو ةلال_حرولقلاوءاورنويعلا' العةعاج ءالمأ غارلا لاق

 نمةمياسإابلاغن و رعود امالا نولعف.الو لامهتالاو تاوهشلا ةلرثوهن وم هيلا ودا لرد رحتلاو

 ىلعؤورطت 0 ال) صئاقنلا ىهو(تاف الاو)اهريغب ة- كادلام ةاوحأل د ىأ(ريغتلا

 هنالاملا لاو تاههملاليص نم طرفملا فو او نياك (ةبرشلاز 1 ءااغ)مهتطاون ومه>او رأ
 ناومهةحابالهناف( هي و لم هلوقىفاكهنهئ ةمهقحاب لق

 لاكن ءمه+جر<الودب رشلاةلبحملا بسك كاذ نمئث مغ ضرعب دق هناالا افيعض اخ ناسنالا ناك
 ةيرشدلاة_صلاخلا) 0 دطاملا مهروهأىأ (مهطاوب تتاكولذا)ةمهلاوةوعلا

 2 الما - نع١ىولا نا: ىلعاوردق ىأ (دخالا اوقاطأ املا مهتطاون ومهرمغر هاوظر(مهرهاو طك

 ةلعاشمةدد شم مالو فلأو ةمجعملاءاخلاح فو ممللا مضن(مهتطل اخمو) ملاك *ىأ(مةطاختومهتيفرو

 مهلا زوح 94 ل ا نمب وهب ,فرغلاوهانعممد_ةندقواقي :د_صوالماخمذاتتا ىهو داب هللا 7

 (رشدلانم ( ءامد' :الاريسغىأ (مهري_غ)ءدس ابدل( هقيطالك) عمنا لولاك ماها كف

 | ههرهاوظو) مهداسج| ةخسن وأ دنالا ىأ(مهماسجأت :اكولو)م-طاوب و مه>اورأ فعضا

 | ىل(ةكنال -اطا|توعشب )ىلا ى-ءعمولاوةمالعلا ىهوةوسلانم 0

 ىللامهر وصو ةكالا ا هيلع تةلخام( رشدلا تاغفص فال و) ةيقيةحل ات م.رفو 3 ::اذلامهتاقص

 مهممأنم(مييلا)ءايدنالا ىأ (اولسرأ ن نمد)ءايدنالا ريغ( رشنااقاطأامل) ةينار ونوامظعاريلعاو روص
 هانلعملاكلمهانلعج ولوىلاعت هلوق ىءن(ىلا عن هللا لوق ن نهم دك )مهدلاخموم ماو ةرو( مه طاقم

 هنافرشدلاةروصب ل -ةعولام فالي :اصالا هنقلخ ىلع كلا يور نوعي طن ال مهنا ىلع س : وهوالحر

 اذهنا. نملققافمرا لش هنآك (موةباحطلاهارت وةيحدةرو هدأ ناك مدع قررشدلان ركع

 مهآر ددودهقال_خ تءد ةكاونآ رقلا ىف دراولاو همت + ىلع مهو مهتطل اخت مهتيي مرناكولنا مثال

 تاولص ءايبنالا ىأ (اوا_عفن) مهلا مدسعن مشان طرخو 0

 اتروصىفم_4نيقف اومىأ(رمثدا |عمره اوظا اوماسجالاة-هجنم) ني_عجأم-ميلع همال_سودللا

 1 ٠ 1 يش ا ا صال دس اج 2” ا لاا صولا 25 اولا كفاكم را اة 1 1071

 نءو)
 هللالوق نم م)اذ_هىلعلدي ام ىأ(مدقتاك )

 الواسشر اكلمءامسلا نمم_ميلعانلرنا نين مط «نرثعةكلت الهءضرالا فن اكول ل- ةوال_ >-روأم اكس امدانل عجول ىأ(ىلاعت

 هيرهاظلار ارسالاوة ةطامأارا ونالا نيب نيعماح هب رمشحأ |جامشالاو ةيكململاجا ورالا نعإ ؛نيطسو* ؟دأر 1ك ا لزمشا جملا (اولعخن)

 نيكراشتهىأ (رشالاعم رهاوفلاو ماس>الا ةوجن «) اولي 05



 ههه (ماللا نعال داعي ع عم ع«نطاوبلاوحاو رالاةهج نموز
 يا و ل تو ل ل

 0000 ] مهتالافعومهتطلافعومهتبو ور 0 ىّتحشم املا ىوقلاو 4 7

 ركدابأت ذختال الملخ ىتمأن هاذخ منك وأ) ةكن الإل كانغدهش !هريغو ىراخملا» اوراس دحىف

 سانلا قمء_سأوهسن يا ل اساوع مهمظعأو ءلةبحم مهتدصأ و هيلا سانلا برقأ هناف (الياخ

 دمسعتالوعقهنطاعب رشلا عمن كل هنا ىلع اد |رهوهريغإدحأذخ“, :ماليلخ هذختءملاذاف !هعابال

 هدب ةمسأ: ءالهنا نمركب ىلإ ةلخ فن نم مهو امىلع كردتسا متءاوسدحالجا جاتحالو هلبارعغ ىلع

 اقييشاتبع و ىناومن لبان ركيملناىأ (مالسالاةوخا) ركب ىفأن يب هىندب( نكءلو)لاقفهندب و
 مضهوخالاوهي صال خالاو هنيد عابس أوه“ ءاطوهلاعت هلا ةيى ىنعمهك ار هةيكا ماسالا نمد

 نال _صاح اوه. هل لق هغل ىثو# زمملا فذ_>وءاختامضنةوخلاقي ورلاخأهنوك٠ يا

 مئتومامسلا طبطأ عمد ستواسهب راغمو ضرالاق راشم ىرتا زإوةيك-ل«ةيناحو رلا مهاوقوم-ْمطأ ود
 ةحئارمال_لاز ةالصلاهيلعبوةع مثايكمويلا لوزئاادارأ اذا مال لاو ةالصلا هلع ليرعبةحئار
 ىنأن علا ناو ءامسلا ىلا لو هيلعىلاعت هللا ىلص هجر ءاذلو وه لع ىلاعت هللا ىلص_غ سوي

 (نجرلا لي اخ ركم>حاص ناكسا) لا اهو سانلا نمهريغلا توست مهون كلردمسا هنءىلاعت هللا ىضر ركب

 نيب هباو رهاظلا بس مههتساغمنأىلاةراشا رهظاورصخأوهو ىبك-او ل_ةءمو باسل
 هقاك وه: ير 21 1 رو معمل لل_لخلاوو ةقيقحلا بحال هر هظأ

 هاوسامعىلاعت هللا ةمح عل وغم هنطاروهنطاب قمنا لاذ لا نالهتلاالا هل ءاخ سدلف هجرلاةقصت

 امالملخ ىفذخت اىلاعت هللا ناالااليلخهتمأن مذختادقوالا ىبن نكيملخآ ثيدحىدروامىفانءالاذهو
 ةلل اةثدثااوانطاب وارهاظ هيلعمدا معالي _ضققملا ةيهقق "!ةلخال ىنناا نالال_اخ يهارباذختا

 لوعقمو لاف ىعءيل_ىفليلاخاضت :اوامث 7 1وع و وهرب زو نوكي ثري رهاظلا سس

 مئالوأ هليلخ ناك هن اوألوء-فملا ىنعع هلالل اخ سدلو لعافلا ىن يهل لت هنع لل اعت هلل ىذر لكلا ,وبأو

 ديع_سىلأن نع ىراخبلا ىف ثيدحلالوأن اة راقلل هتلحر تب رئامدتطهق كد مت

 زعىلاعت لانا لاةةسانلا لسو هيلعىلاعت هللا ىلصهللال وسر بطخلاو ةنعملاعت هللا ىذر ىردألا |
 هنعىلاعت هللا ىذر ركب ونأ قبة هللا دنعامدبعلا كل ذر“ اؤهدءامزبب وايندلانيبهدبع ريخلج وأ

 نهن 3 سوم ءىلاعت هللا ىل_صهّلا لوس ر لاف :ملعأ ناك_ةرخ دم .ه نعر اما نم كيلاتسدعك

 ةوخانكاوالياخركبانأ ت تذختاالاليلخاذ ختم تنك ولو ركب وبأ هلامو ه-ةبحت ىف ىلع سانلا نمأ
 ىلعل_بوهي !ءىلاعت هللا ىلص هنم صنوهو ركب ىنأ ب ابالا دسالا بايد ج ىلا ىف نيقسال هيدومو مالسالا

 كل مهنطاب نا ىلع لد ,اميفل سو هيلعىلاهت هللا ىلص هنا لوسر(لاقأكو )ةريصب هل ن ههقرعا يكهتفالخ

 هقلعتو هس اح>اءاقبل( ىلف ماني :الو) رهاظ مونلاو نافجالا صيمغنب(ىانيع مانن) رشد هرهاظو

 سلف ىراخبلا ثيدح قه.احرص مدر وامك مهمولق نود مم ءامان' ءايدنالارث *”تلدلا وىلعالا * الملاب

 هرهاظ نا ىلع ليلداذ_هوانه هعبت نمو اضقلا همهوني ملوهيلعىلا «ت هللا بصهصاو> نم كلذ

 هءوضو ضقنيال مال لاوةالصلاهيلع همو.نأ اولاواذلو يل مهنطاب وىرمشد سو«! عىلاعت هنا ىلص
 انابدتسا هموت دعت ملسو هيل عىلاعت هللا ىلص هيضونو موتك همالا نههريغهيلع سا ةيالوهباودرصأك

 هاور ثيدحىف سوه ل ءىلاهت هللا ىل_صدلنال وسر (لاقو) هيضتقيام ضو رعلوأ هريغلامياعتوأ

 (م-:: يوك تل ىفاز هل -وهياعىلاعت هللا لص لعن عم موصلا فل أصولا موص نع ىهنل!ىفناخيشلا
 يعمل _صاوهشمامارك ااسهبىلاسعت هللا ينصخ صاوخىلناق ممل :«ىرومأو لاف تل ىأ |

 ( ثافشدحك)

 ىراخبلاءاوراميفىأ
 اذ-خةمتنكو لإءريغو
 ىأ (اليلخ ىتمأ نم
 هت. للخ# اسح

 ابآتذختال) ىلق لالخ
 هذهناالا(اليلركي

 ىأقل ةصلاخاة هلا

 كى رةدوكةصتخم
 هع ىو رامهيلا رعشلا

 ىلمالسل و ةالصلا ماع

 ىع_سال تقو هللا عم
 ىنالوب رقم لاإههيذ

 نا ىيةحتلاو رع
 هناذ لسرملا ىتلايدارملا

 ماقمىف هناف لكالا
 هناذنع نه ىذي عسا عج

 ىف د درعتسد و هناناقمو

 ىلاعت هنباناذةدهاشم

 ةوخا ناك-او) هتاقصو

 ةلصاحىأ (مال_الا

 ماودلا تعنب انثنب

 نكل)مامتلا فصوو
 هع ىعي (مم.حاص

 (نجرلاليلخ) سغنالا
 هلق ه.>لاختل

 ريغهيفع وسال ثيحح

 أممق ىأ (لافاكو)هن ر

 نع دع سنا هاور
 مانث) السر نسا

 ىلف مانيالو ىانيع
 هاوراميث ىأ (لاقو
 رعنبانعناخيشلا
 سنأو ةرب ردح ىلأو

 مهوقل اياوج ةشئاعو

 فيكف ل_صاونُكنا

 اني ىا) اناهنت

 ىلع ىأ ) مائيمك

 تيه قفص



 نألظالد ريدا له سضالا امهلم ( ىنيقس وافر ىمعطو) اراه موادأو ريصأىأماللادبدشت و ةمجعملاءاظلا سمعي (لظأىفا
 موقيامهنلعهناحب ءسهم_ضاقأنامأ يمة وىدعطي ىلر د ةعاشدا ؛اهنأو رقوةمانتن امك ناو اد5 ١اة لاحم ىلءوأ ةصقانت' 3

 قز رلاصتاب وأ ىأهيلا مايقلا كامو ةعا طلاىلع هبىوقم» 5 هعلاملأو دعوا سه هنع عقدي هبارش منو هماعط ماعم

 هنادر وامك همايصىلايأ هلةنحلا نم

 ةنح ا مانعطن الع

 نيا هلاقام ىل-ع رطعبال

 ىلع لظ. ناك نانعلملا

 راهعلل ع وضوملا هرهاظ

 ىلاعت هللا ماعطأ ل قو
 لوالا عيحصل او رطةيال
 امماعطلاب دارملا ناوهو
 ثوقلا نم هماقم موقق

 نيل ةتيقح لك أولهنال
 علا نكميو الصاوم
 راسنا ىف ىو_ةلي هناب

 4 :لا ماعط ن نهلك ابو 1

 هيلا ريك ليلا
 لاصولاف تدبأ هنأو رر

 فال هلة لا ىف لصاح
 ةهزنم مهطاومف) هريغ
 هلا ىأ (تاف الان ع

 ةرهطم) ةيكلملامهتوعتي
 تالالّتعالاو ص قنلا نع

 ماسحالا لع ةلكملا ىأ

 3 (هذ_هو)ةينا ويحلا

 ةيضق ىأ (ةلج)ة دمنا أ

 قدتكي نلإ) ةلمم
 ىذ لك اهنومض«
 لب) ةيلعىأ (ةمه
 ىوذنمىأ( رثك الا
 (جاتك )ياا مدحلا
 (طسصلا) )جات ىورنو

 مهلا و-أف مااكل اىأ

 قلعئيالو (ليصفتو)

 ىنبماذهو ن اعيش عبص» مث عوجلا ن هىولش .اتنرت ناك مالثل !اوةالصلاهم اء ه5

 11 سود ا ةلزتملو قم ءملا ىلا زكت هيناسعناا تام .ةيكدلان عا مزودمره اظااةرودلاة مم أ

 هنو :امد5 أطعاب هلم دب رتل | ةراش ا عز نو ا نم“ ا .(لطظأ ىنا) هلوقب كلو

 وك اىتح كلذ لعن واو ى- مىأ (ىي# !2ننلا !وىوعطا) هوو هللاد_:ءىلآ وان :ههعقوم عقرأ ذاق

 ل ةاكرطغال اهبارمثو ةنحلا ماعطوةةيقحهيقسل وهمعطب هنادا ارا سدلو تب ؛ رشو تاك 1 اك

 ناورهاظاام سك انأب « لظأ هلوق نا ع«ورم_غل س:أرماب هصاص”+ - انءه-:مدود اا ضرغلاىفاني

 رطغيالة نمل ماعطنوكوائاص نك, كلذك ناكولوار امل عف همةيق -لطظناله.ةزود>ئلاه: كم

 اذاهري غو نام>نبالوقو نطاماا كح. امه مسوي ماع ىل اعت هيا ىل هدنا ىلع لدن ٌوعااهذهودحأهب ليم

 12 سن 12 لد ؛ هنا هلو3و هم تا :الوها ارد ك,1 عوجريغن مموصأ اهو كلا

 ىارب زحح اوهاسعاو حصن الدن طد ىلعر حلا د_ثب ىت> عود ناك مل_سوهياعىلاعت هللا ىلص هنانم

 هاو كو ل_سوهيلع ىلاع :هللا لص هعوج نالر هاظريغع ولا باهذا ىف دل ىءمالرح ا دشوةمدعم

 ىفتباثرعأ مهنوطد ىلعةراح اذ ثوهاك_ثامهلاو 124 طرا هل مها سوهبادكالهجو رخوهل 0

 الوءاكترالان مغ ا و هدر عوشلالا ذم رجلا دو هراك الدوح والشد ا

 حورلالاغت ساو ىلعالا ”الللاءاذحاوةضاب رمو هلا فن اف نم“ لأ كلادَو الع الهررهوعطب هنااذ هىفاني

 1 رخ ىف خيشلاههجو نعي ,دقوهرمكب دل الامابأ ث 1 رملا ىرالا أعودلا عتمندبلا نع

 0 ىلا لحو رع ىلاعت هنبان !ليقامىوطر ةلادعث ساو. :احو رة ككمووقلا اذهقتار اثالا

 هلا .اول_صدايدت الا ٠ نطاوب ىأ (مهطاومق) هداع.ئسالهج والف ءانرك ذامهدارمو لك أنميةهتاخك

 (تالالةءالاو صئاقنلا نءةرهطم) هيكلملا مهاوق صنبام 0 ءةهزتم) يلع همالسو
 قتكين ا( الجا مال اوةالصلا مولع دنالاب ص مئه 5 (ةلجددهف) مهدفعضا للعلا ىأ

 ىلا جاذح تت رثك الاب :( لآ اضقلا ليصة# ىف (ةمهىذ لك ( هيلع تلدوهد موصن :امىأ(اهنوهذو

 دعت) 1 امج من ىلءليصغ:ىأ ل يصفتو طل ةفص (ه.قأنام لع ليصغتو) لد وطن ىأ (طس

 (ليكولام ذو ىسحوهو ) هدصقأم ىلع همت اعاىأ (هللا نوعدزاذه مةع نمر وكذا | (نيب 00

 هريغله يلع لك و ملك المذلا
 لوالا بالا ) نويل َ

 نموهامىأ 6 ذيدلار ومالاب ص” ام هيق) موياععنممي و مالسأاو ةالدلا مويا ءءأيد 5 ':لا بحيأ هيف

 سو هيلع ىل اعن هللا ص هنم هعفمالاكلا و ىأ(ا ية ف ملاك اوه مدننا عا رشأاو نيدلا

 اولا ةمصعلاو (مهلعهمال_سوهّيباتاؤاسص) م-مقابىأ (ءاينن 1 م) ةءصعفف 6

 هّنحاب «نأ ثرحالن ل ةيدصعملا نعهديق 1 0 !نوأةي_ضعملانودد عاطلابهب رد صءصت

 ” ال ا ةرعول رس وةءاطلاىلع هله هللان مىطا ىهلد ةعاطأ | ىلع درب 2 رانعتا بتلسو

 اطوسم كلذ ىلعمالكسلا ابو ىدي رتاملا هلاقاك فيلك-:لاوءال_هبالالاقيق كراسي ةخالاءانقي عم

 لاق) ىليصفتلا ماقلل نيعوضوملا ىأ (نيبابلاىف) ىلاجالان ايلا ىأ (اذهدعب )هركذنو هني نكأ(ميقأت :امىلع) مهلاعقأب
 لضفأو هىأ(ليكولا منو) لي اةلاوىل» اجلا ىمأىفاك(ىسح) ىف رهللا ىأ(ودو) هي ادهم ةونوهننوعع ىأ (ىبلاعت هللا ن نوء«دز

 * (لوالاب ايلال# رودصلاهيلانعوطتو هياء لمعلا ور وءالا4م ملا لك وننه
 نيعجأمييلعهمالسوىلاعت هللا تاواصءايدن الارثاسوانيدن ه هوصع قمالكل او ةينيدلا روم الاب صمخا هي (
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 (ىراوطلا نالعا) ىف ايسا1ةمدقمديه متي ىلاعت هللا هجر ضايع فصلا (لضغلاوبأ ىذاقلالاقإلا

 ناهعا) ه-ةعةيطرتلا هيلاري نامءةيمالءس ةيتاق>لمنماذهو فّتصملا نعت (هنعىلاعتهنا ىطر لضفتلاودأ ىذاَعلا لآ
 وهىلوالاو نيئايبتاريغتلا ىو رب وتاروتالةبدج وملاىأ(تا اريغتلا نم) ثدحي وأرط؛اموهءئراطلاء_ج:زمهلا.(ئراوطلا
 مهنادباىأرشدلاداسجالا ىو ريو ه4 مهءاوعىأ(رشلاداحآ ىلع) تاهاملابةلصاحما ىأ(تاف" الاو) والك ىلوالا

 نمىأ(أ رطن ناولخال)

 (همسجىلع) ضرعتنا " ءان”دلإ راع عانت ءشاا# تادغتلا ٠ماصتتاخ :.ءاتام نا ا

 لعرأ) مشل مسجلا 9037 تاتا ياا نو نيت
 حمسلا ىفو ةساول ىطم.ةرسلالاعفا وهاك ف.ئموها ال قو متاحوبأ هركس:اوهتباصاام فوأملاو هياصاامد بقيام

 قوذلاو مدلاو رصبلاو مه-صاخشاو م-هدارفاىأة دولا نمهنالاغلا زم ءواوتلدبا عجد لاي( رشملا داحآىلع)

 د_صقري-هب) سألاو نء هن كر ذيأم ىهو ةساح ع + (هساو> ىلعوأ )هل سج وهند رهاظ ىأ (همسج ىلءأر طن ناولخمال)
 رشدلان مىأ(رايشخاو |[ اوهانعمو ليلقةْغل س>و سحا هلعذو رهاطظلا ساو ادارملاف قوذلاو سللاو مثلا وعم لاورصبلا

 ال ىلاعت هللا قالب ريغب)ةسحم هسارقو عمس هنا لاقو مهضعب هركسناو ىحص فلا ريغ ةغللا هذه نم ةساحو ساو>و كرذا

 (ماةسالاو صارءالاك ) هين ليقوجاهعلا فاك ضرما ىنهمةسلا (ماقسالاو ضارعالاك) هيفاملا هللا اخ لب (رايتخاودصق

 2 0 عددا 3 ىهغماةسو مق سو مق تلاقي و مة سهفعضون دبلا ريغو صرع ى#لاف ضرملا نعسمسم مقسلأ

 طا ؟ امك و ىأ امهةلعلك نءةانكوءاشنالارسك-'اب لعقلا سوماقلا ىف )(لءفولع) عقاولا ىنرمالا ةةيقح ىأ 0( اق) ضو رطل ىو ةءاتسلاةو(ةيارعتح

 رايمعأب وأرايمخ ريف ىو الاقو مءاوهقهريغوأ ل-عن«ئثثادحا لع_فااف فرقا نب ىفاغاصلا لاقو ىنععاذه ىلع

 (لعو ل عةةيقحلا ف) || نص خي لعسفلا لوقو هنمزلاطور ركام لمسعلاورب ركستريغن مري نامز ىف نوكيام لعل
 ىرح نكاو) دةعو ل, ||( خياشملا ممر ىرح نك-او) ريقنلا لعفامري عابأ اب ثيدحلا ىف و هيلعلاعت هللا ىلص هلو ةبدر ول ةعن
 مهبادىأ(خسياثم امر || انهدار هاو هومداعلا ىع.ولم_هتساءاهقفلاواهوحتوةراتكي ربوصتلا مس رلاومهتداعترمتسا ىأ

 ةثالث ىلا هليصفتي) || هتينىأ(باقلابدةع)لوالا(عاونأةثالثىلا)أرطبام ليصغتىأ( هليصقتب)ءاملعلا خرا ملادارملاو
 رابتغاب ىأ (عاونأ || (و) كلا طد رلاءانعمل_صاو ثددحلا ىفدر و ىنعملا اذ_ويدقءلاو اًتداصامم صمامزعو ةمزاح ةسين

 0 9 د* || نمزدلا ءاضعانموضعلا ىهوةحراح مج(ح راوحلا لع) ثلاثا( وناسللابلوق) قالا

 ل تلا علا |(رايتخالاريغو رايتخالابت ا ريغتلاوتاف الامهيلعو رطت رشدلا عيجو) باك الاوهو حارتجالا

 0 7 5 سلو لما ماعرمأ اذهورهقو رمذو سوئبو معن نم لاحى ا لاح ن مام ملقةنئ ةاتةختالاح مه ىأ
 نعم 0 (نا , يأ ىنااسذجىأ (متوميلعمتل لص بنلاواهلكءوجولا هذهرف) ل ةكباةلااوحاوهئازعلا ارم
 (حراوخ ,لعو) ناذحا| (نمناكناو)رك ذاميفمهئاوتسالاصو هةعايدندارملا سداو ىقارغتساوأ ىمنجهغي رعتف ىن لكوأ

 ناكرالاو ءاضعالا ىأ أ عملا ىعفةدد_ثكملاماللا عفو دحوملاءابلارسسكو يجلارسكب(هتلبج ىلعز وو رشدلا] سفج
 ىأ (رمشولا عسيجو) ل-< ىقّدلو صو هامودأ -( رشدلا ىلعز وام) ةلوهسا ريغتلا لق. الث يحا يلع ىلا خىتلا ةقلخماو

 صا أ ١ | م من هه سه لود مع © ردلزإو . يف

 ؟طب(تار لاو 7 عاجادقمناىأ (عاجالا ةملكت ءو) اهب تدئأم ىلعاهتلالدةيعطقلاىأ (ةعطاقلا) مدقت[كةجحلاو "فاطر مما 7 || ل_ادااوهر ناهرب عمج (نيهاربلا) تره تت اتم تك
 6-6 ب انا .

 | ىنلا و رخىأ(ممعهجو رخىلع)ةءانةدحاوةماكمهمالك ناك ىت-هيلعاوقفت اوهعاجأ, دعب نم

 اةددشملاة.ثدتلاءامل . - هني يهعسا طبول اب دوب نع داب
 الا ةذاوخلا لال || ىأ(تاف الا نمريسثك نع) هتحاسديعبتو هنعئال نب هني ريت ىأ («همزنتو)ءريغرشملا سن جنع
 4 2 - 2 مصل م و سس اس 2 سس ص سصسس سس سس م مس م م سس م سس لل ل ل لل ا

 (رشدلا ن مناك ناو) هسذج ىأ (ىننلاواهلكهوجولاهذهىف)ربج ورسكو رهقو رصنو ك| هول ءو ةندعو ةمعنك ةلاحىلا ةلاحنم

 ىأ(رشدلاةل.جىلعزوام) تقل ىأةددشممالبوةدحوفممجرسكب (هتلبجىلعز وم و) مهتعيبط ىلعو مسهتلج نمىأ
 ريثك نعد يرتت وم معهج 0 رخىلع) تثنث ىأ(عاجالا ةملك ع و) هينيةولاتل دالا ىأ(ةيعطقلا ني_هاربلا تماق 5-2) مه رئاش

 تاو ألان ع



 را هدخالا ىلع عَ هى

 و 1

 ريغىل-ءو) اهنم م
 مهتما رك ىأ( راب ا

 أهيو 5 هيأد مت هللا ىل-«

 هّنلاءاثن ا هليبدسأك)

 نه« قانام-.و ىلاعت

 نييدنىأ (لوي- صاقتلا

 ةدح ىلءل صف امبنملك
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 ىقةكورد_صتىأ(عقت ىتلا)ةيلعل امهتاماقمصة:ةؤرشلا ىلع ؤرطت ىلا ضراوعلا
 م-هللا مم ركستل ( رايتخالاري_غىلعو رايتخالا ىل_ع) جراخاو عقاولا ف

 0 ءمذلا قال_الاو ةحد هءقلار ومالأك اقفاثما- نم ةم_صعلاب

 اذهنم (ه.قأنامي_ةىلاعتهللاءاثنا هنيدنس اك)
 (لي_صافتلان 0 اذ_هوياتكلا

 وي ببي ِ

 ل لااا



 سمشسلا سدحو رمَعلا ف اثنا فل صف ع

 ءريثك:وهعباصان يب نمءاملا عت ىفلصق 4
 سو هيأ اع هربا ىلص هكر ,

 هّتكرعب ماعطلا ريثك" هنازحعمن نإ لضف ؟ 4

 هئاعدو

 ةوبتلااداه_ثرج_كامالك قلص: 14ه
 لسو هيلعيلاعت هلا لص هتوعد اهتباحاو

 هللا بص هل عذحجلانين>حةصق ىقلصت هم
 مل وهيا عىلاعت

 تاداجارئاسفعقو اذهلثمو لصف
 تاناويحلا بو رضف تاب" الا فل صف 7

 ىذرملا ارياف لصف 0
 هياعىلا_عت هللا ىل_ص هئاعد هءاحا ىف لصف ١

 و 0 0
 ١1 لس و هيل علا ىلص هنامارك ىف لصف :

 بويغلان مهياععلطاام كلذ نمو لصف ٠
| 

 هيلعهلبا ىلص هل ىلاعت هللا ةمصءىف 5

 هاذآ نم ةباق و سانلا نمإلاسو

 نههللاهعجاس:رهارلا هتازحعم نمو لذ

 حاف راعملاو مولعلا
 مالسلا هراع هدئاصخ نمو لصف

 5 ثالااعمموا منا هتانآر هأب وهتاماركو

 هتلاسر تامالعو هنوس لثالد نهولصف

 خا ثفدارتام

 دنعت اب "الام رهطام كلذ نمو لصف

 هدلوم

 هللاهجر لضفلا وبأ ىضاقلا لاولصف

 بابل ااًذهىفك انت آدقىلاعت
 نم مانالا لع تع اهو ىفاثلا مةلا

 مالسلاو .ةالصلا هيل هتروح

 ةعرص

 ٍتوبووهاسمالا ضرف ىف لوالابابلا ٠٠
 هّتعاط

 تجواذاف هثعادط بوجو اماولصف
 ه.ءاحاممقهقيدصت هر ناسمالا

 هنذ_-لاثثماو هعابتابوج واماو لصف
 نمةئالاو فال_بلانءدرواماماوىللصو

 جلا هتنس عابتا
 افي لال_مهتنس لءدتو هرمأةفلاذعو لصف

 نالذ-اب هيلع هللا نم دءعوتمةعدبو

 باذعلاو

 ىلاعت هللا ىلص هع ع موز ىف ىفاثلاب املا مسوس

 ممسو هيلع
 هيلعىلاعت هللا ىلسص هد. باوثىف لصق موب

 ١ م
 نمةءالاو فااا|نع ىوراميذ ىل<ذ

 ملسو هيلع ىلاعت هلبأ ىبص ىنالممتب 2(

 هلمهقوشو
 هيلعىلاعت هللا ىلد هأ ”ىتامالع فل<ذ

 لو
 مالا ىلاه: هبا ىل_ص ىننالة با ىنءمىف لصف

 ني اربط

 ىلا هت هللا لص هت ا ”بوحوىفلصو عالاب

 نو هم ع

 هريقوتب و ووءرمأ مظعت فثلاثلا بابا مع
 هرثو

 هيلع هم.ظعت ىف و 0-0

 ىلانقاولص لامر المار لصخ عقد

 0 هدءلو هريقولو هنرمدعت ل نوميأع

 هباور م-ظعتىف فالا ةري_سىف لصف
 سو هيل ءىلاعت هللا لص هللا لوسر ثودح

 هناعو

 111 مالا لا ومس اسم مخ مم



9. ( 
 قرع |

 لو هياعىلاعت هبا ىلص هريقوت نمو لصق 1 ءمملا

1 

 طل

 2 ا/

2 

 هلآرب هربو

 ا هناصأ ريقوت هربو هريقوت نمو لص؛
 ميج ماظعاهرابك اوهماظعا نمو لصق

 حا هبابسأ
 مكحىف ىفاشلا ملام غدارلابابلا
 هيدل ماسلاو هيلعالصلا
 ىنلا ىلع ةمااصلانا معا لصق

 لا ىلع ضرف لسوهياع
 هداصلا امم تحس د ىلا نطاوملاىفلصو

 مالسلا هي هع هللالوسر ىلع مالوفلاو

0 
 مياستلاو هيلع ةالصلا ةيفيك ىفلدف
 هللا لصونلا ىلع ةالصلا ةل يضف فل دف
 ه]ءاعدلاو هيلعماتلاومسو همأع

 هللا ىل_دىننلا لع صال نم مذ لصق

 هللا لص

 «(تع)#

 هفيدص

 مالسااو ةالصلاه_ءاعهصيص #ىفلصو 104

 ري-غ ىلع هالصااىف فالثدءالاف لصف ه 4غ

  61٠هالصلاهيلع ءرجك 5 هرابز 2 مك>حىفلصف ١

 ىلادجسم لخدنم مزاياميقلصف هزه

 هللاىل_ص ىئللس < 0 ةتلاثلامسقلا هؤا

 ةينيدلا رومالابصة<اميقلوالا بابلا

 هع اولسو هيلع

 مانال نم مل .وأ المص هيل ءعىلصّن م لمي

 مالسلام ملعءايدنالار 'اسو ىننل |

 ال1 وهيل -ودراز نمتليضفومالسلاو
 وعدن و لس

 هانمدقأمىوسندالا نمل سو هيلع هللا ىلص

 أ موه ماعزو< 10 حمس مول سو هي ع

 مع

 ءايدنالا رئاسو انيدن ةمصع قمااكلاو

 نيعجأ مهيلعهللاتاولص





 ا ل ا ا
 اراب م هيم | 0 : , لا

 0 _ ل هةر 0 1
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